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أواًل  : طريقة تدريس النص األساسي :
يتم تدري�ص الن�ص الأ�سا�سي وفق اخلطوات التالية :

1-التهيئة :

وتتم بالتحية، والتاأكد من وجود الأدوات الالزمة : كال�سبورة ونحوها-احل�سور والغياب – الإ�ساءة والتهوية- 

اجللو�ص املنا�سب ...اإلخ.

2-اإعالن مو�سوع الدر�ص :

ويتم بكتابة عنوانه، ورقم ال�سفحة على ال�سبورة .

3-  القراءة ال�سرية :

يطلب من الطالب قراءة الدر�ص كله قراءًة �سريَّة كاملة دون �سوت. 

4- اأ�سئلة ال�ستيعاب :

، ومنا�سبته لهم . ملعرفة مدى فهم الطالب للن�صِّ

اأن ترتك                                                   اإليها، على  اإىل املعاين العامة التي ت�سري  5-  عر�ص الكلمات اجلديدة لتقود قراءتها والإملام مبعانيها 

دة ملرحلة التدريبات. املعاين املحدَّ

6-  القراءة اجلهرية :

)اأ(  قراءة من امل�سجل، اأو اأية اأداة اأخرى )املخترب مثاًل( من قبل املدر�ص .

)ال�سفية- املعروفة  التق�سيمات  ح�سب  بعده  الطالب  يردد  حيث  املدر�ص  قبل  من  التلقينية  )ب(القراءة 

املجموعات ...اإلخ(.

7-القراءة الفردية :

يقراأ الطالب الدر�ص فقرة فقرة مبتابعة واإر�ساد املدر�ص وتوجيهه.

8-  النتقال اإىل التدريبات، ويتم حل اأغلب التدريبات داخل الف�سل بتوجيه املعلم، ويرتك بع�سها، ليقوم الطالب 

بحلها واجبًا منزليًا .

 ويالحظ اأن الكتاب يت�سمن مهارات اللغة الأربع :

ال�ستماع، والقراءة، والكتابة والكالم، كما يت�سمن عنا�سر اللغة ممثلًة يف املفردات، والرتاكيب النحوية، ولكل 

عن�سر من عنا�سر اللغة تدريب خا�ص به ما عدا تدريب الأ�سوات الذي ترك اأمر عالج اأخطاء الطالب فيه اإىل 

املعاجلات التي يقوم بها املعلم وفقًا ملا يالحظه، باعتبار اأنَّ الفرتة التي ق�ساها الطالب يف درا�سة كتاب امل�ستوى 

الأول فرتة كافية لتذليل �سعوبات النطق عنده .

ثانيًا: طريقة عرض مهارات اللغة وتقدميها :

أ- االستماع : 
وقد ت�سمن الكتاب مو�سوعات لال�ستماع و�سعت �سمن كتاب املعلم، واأخذت ن�سو�سها من مو�سوعات الدرو�ص التي 

جاءت يف الن�ص، مفرداته، وتراكيبه، ليقوم الطالب بفهم الن�ص امل�سموع داخل ال�سف بلغة ياألفونها اإىل حد 

معقول يف كل عنا�سره املطلوبة للدرا�سة، وقد روعي يف تلك الن�سو�ص :

1- منا�سبة الن�ص للدار�سني.

2- �سهولة فهمه، وو�سوح فكرته .

3-التحكم يف مفرداته وتراكيبه.



ي

أ/أ- طريقة العرض :
تعر�ص الن�سو�ص من قبل املدر�ص، وتقراأ م�سافهًة مرتني اأو من خالل م�سجل اأو خمترب اللغة .  .1  

م اأ�سئلة ال�ستيعاب . ُتقدَّ  .2  

حتّل جميع التدريبات داخل الف�سل .  .3  

يراعى ا�ستيعاب الطالب لالأفكار الرئي�سة والثانوية، والتفريق بني احلقائق والآراء مع القدرة على متابعة   .4  

املتحدث، والربط بني اأفكاره.

يالحظ مدى تاأثر الطالب بنغمة احلديث، ومتابعة املو�سوع من خالل قراءة تعبريات وجوههم اأثناء قراءة   .5  

الن�ص.

أ/ب-خطوات الدرس :
ا له �سلة بالدر�ص . التمهيد، والتهيئة باأ�سئلة عن املو�سوع الذي جاء يف الن�ص الأ�سا�سي ممَّ 1 .

اإعالن مو�سوع الدر�ص . 2 .

تنبيه املدر�ص الطالب اإىل �سرورة ال�ستماع اجليد ملا �سي�ستمعون اإليه. 3 .

ال�ستماع اإىل الن�ص . 4 .

اإعادة ال�ستماع اإىل الن�ص مرة ثانية ) ويف�سل اأن يعلن املدر�ص عن رغبته يف اإعادة ال�ستماع منذ الوهلة  5 .

الأوىل حتى يحقق اأكرب قدر من الهتمام لدى الطالب ملا �سي�ستمعون اإليه (.

البدء بحل التدريبات بتقدمي اأ�سئلة ال�ستيعاب حتى النتهاء منها جميعًا. 6 .

طريق  عن  اأو  لوحة،  اأو  مطبوعة،  ورقة  اأو  اإ�سافية،  �سبورة  يف  الن�ص  عر�ص  ميكن  وقت  من  يتبقى  فيما  7 .

الكمبيوتر حتى يكون مو�سوعًا للقراءة.

ب-القراءة :
ب/أ-طريقة العرض :

تقدم يف هذا الكتاب القراءة املكثفة ذات املو�سوعات املتعددة �سعيًا وراء اإقدار الدار�ص على فهم ما يقراأه، 

وا�ستيعابه، واإجادة نطق الأ�سوات والكلمات واجلمل ومتثل املعاين .

َّ اختيار مو�سوعات القراءة من الن�سو�ص الأ�سا�سية من الكتاب مع ا�ست�سحاب ما نعلم من اأنَّ القراءة  وقد تمَ

جمال لتقدمي اجلديد من املفردات والتعبريات والرتاكيب .

ب/ب-خطوات تقدمي الدرس :
التهيئة : كما �سبق يف مهارة ال�ستماع .

اإعالن مو�سوع الدر�ص ورقم �سفحته من الكتاب .

التمهيد للدر�ص بحديث عن جانب من الن�ص الأ�سا�سي له �سلة بالن�ص املطروح والنقا�ص حول بع�ص ال�سور 

اإن وجدت.

القراءة ال�سرية للن�ص من قبل الطالب .

تقدمي اأ�سئلة ال�ستيعاب .

عر�ص املفردات والتعبريات اجلديدة التي اأعدت من قبل، وقراءتها، وترديد الطالب لها )البع�ص يقدمها قبل 

القراءة ال�سرية، ول باأ�ص من ذلك(.

القراءة اجلهرية من قبل املعلم مبا�سرة اأو من �سريط م�سجل اأو من املخترب .

القراءة التلقينية-كما �سبق يف الن�ص الأ�سا�سي-مع مراعاة ت�سحيح اأخطاء الطالب دون مقاطعة، ودون اإيقاف 

اأثناء القراءة حيث يكون الت�سحيح بعد انتهاء الفقرة، اأو اجلملة يف مكان يح�سن ال�سكوت عنده .

ّل تدريبات القراءة على اأن يكون بع�سها �سمن الواجب املنزيل . متابعة حمَ



ك

ج-الكتابة :
ج/أ- طريقة العرض :

تناولنا مهارة الكتابة هنا مبعنى : الر�سم الإمالئي، ومبعنى : التعبري عما يراد الإف�ساح عنه وظيفّيًا اأو اإبداعّيًا 

وت عر�ص مو�سوعات الكتابة يف �سكل تدريبات حتلُّ حتت اإ�سراف املدر�ص، واإر�ساده .

ج/ب-خطوات تقدمي درس الكتابة :
التهيئة:- كما �سبق .  .1  

اإعالن مو�سوع الدر�ص .  .2  

عر�ص التدريبات املت�سمنة ملادة الدر�ص بحيث حتّل النماذج بتوجيه املدر�ص، وم�ساركة الطالب، والتدريب   .3  

على كل فكرة، ومفردة وتعبري اأو تركيب اأو فقرة اأو ن�ص .

دت مناذج التدريبات من ملء الفراغ اإىل التكملة، اإىل الإجابة عن الأ�سئلة اإىل كتابة املو�سوع يف  وقد تعدَّ   

عدد من الكلمات حمدود.

د/الكالم :
د/أ- طريقة العرض :

اعتمد الكتاب تدريبات متنوعة يف �سكل اأ�سئلة يجيب عنها الطالب كالمًا، وتختلف هذه الأ�سئلة ما بني اأ�سئلة 

توجيهية تغطي جوانب  اأ�سئلة  ي�ساأل عنه )مع ذكر  اإجابة كاملة عن مو�سوع  اأو طلب  واأخرى طويلة،  ق�سرية 

املو�سوع(، ويتم التناوب بني الطالب يف الإجابات، ثم ينتهي الأمر بحديث كّل طالب عن املو�سوع كلِّه .

د/ب-خطوات تقدمي درس الكالم :
التهيئة:- كما �سبق . 1 .

التمهيد: باأ�سئلة عامة . 2 .

اإعالن مو�سوع الدر�ص، والإ�سارة اإىل �سفحته . 3 .

اأداء مهارة الكالم،  البدء بحل التدريبات، وهي يف جمملها تدريبات موجهة، وجتعل الطالب قادرًا على  4 .

وامل�ساركة باإبداء الراأي حول املو�سوع املطروح، وال�سوؤال والإجابة والإكمال اأو التحويل، اأو القيام بن�ساط 

ات�سايل يف حميطه وخارجه.

ثالثُا: طريقة تدري�ص عنا�سر اللغة :

تنح�سر عنا�سر اللغة التي تناولها الكتاب يف املفردات والرتاكيب النحوية، ومل يخ�س�ص الكتاب درو�سًا 

لأ�سوات اللغة، وتتم معاجلة امل�سكالت ال�سوتية وال�سرفية ح�سب تقدير املعلِّم، ومالحظته لطالبه.

أ-املفردات :
أ/أ-طريقة العرض :

ت جتريد مفردات كل در�ص من درو�ص الكتاب، واأجريت عليها تدريبات متنوعة ومتعددة، كما تَّ ح�سر هذه 

املفردات، وو�سعت يف قائمة �سمن مالحق الكتاب.

أ/ب- طريقة تدريس املفردات :
يتمُّ تدري�ص املفردات على النحو التايل :

تقراأ املفردات من قبل املدر�ص يف اأول الدر�ص حتى يح�سن الطالب قراءتها من خالل املحاكاة والرتديد .

تناق�ص املعاين العامة للمفردات باأول عر�ص لها )الفقرة ال�سابقة(.

حتّل التدريبات وفق ما جاء يف الكتاب عن طريق الرتادف، والت�ساد، وملء الفراغ، والتكملة، وال�ستخدام يف 

جمل مع مالحظة حل بع�ص التدريبات داخل الف�سل، وترك بع�سها للواجب املنزيل.



ل

ب-التراكيب:
ب/أ- طريقة العرض :

ت اختيار جمموعة من اجلمل التي وردت يف الن�ص الأ�سا�سي لتكون مثاًل ين�سج الطالب على منواله .

ب/ب-طريقة التدريس :
تدري�ص الرتاكيب وفق اخلطوات الآتية :

ن من كلمة اأو اأكرث داخل القو�ص  �ص بعر�ص املثري املكوَّ م منوذجًا للطالب، حيث يبداأ املدرِّ يحلُّ املثال الذي ُقدِّ

لتاأتي بعده ال�ستجابة.

يبداأ الطالب بالتناوب يف حّل التدريبات، ويقوم املدر�ص بالإ�سراف والإر�ساد والتوجيه .

م بع�ص الرتاكيب �سمن الواجب املنزيل . تقدَّ

جـ- النحو :
ف�سلنا الرتاكيب عن النحو، ذلك اأنَّ النحو هنا قد اأورد وفق م�سمياته املعروفة كم�سطلحات .

ج/أ- طريقة العرض :
وقد عر�سنا مو�سوعات النحو مب�سطلحاتها، كما ت عر�ص الأمثلة يف �سكل تدريبات �سمتها جداول متعددة 

ومتنوعة .

ج/ب- خطوات تقدمي الدرس :
يحل التدريب بعر�ص املثال، ثمَّ يقوم الطالب بحل بقية مفردات التدريب .

تقراأ كل جملة �سحيحة، وي�ستخرج منها املطلوب بوا�سطة الطالب، وي�سري الدر�ص على هذا املنوال يف كل الدرو�ص .

يقوم املدر�ص بالتعريف بامل�سطلح الذي يقوم الطالب بالتعرف عليه من خالل التدريب .
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 )1( األهداف: 
  تهدف درو�ص هذه الوحدة اإىل: 

تقدمي مو�سوعات مهمة من كتاب اهلل تعاىل من خالل ن�سو�ص تتناول وحدة امل�سلمني   .1

و�سرورة قيامهم بالدعوة اإىل اهلل وال�سفات التي ينبغي اأن يت�سف بها كل م�سلم يف 

تعامله مع ما يحيط به من النا�ص والأ�سياء باختالف مواقعهم ومواقفهم.

�سليمني يف  واأداًء  فهمًا  به  والتاأثر  املقروء  القراآين  الن�ص  فهم  الطالب على  تدريب   .2

نطق يو�سح املعنى ويقربه ويلتزم ب�سرط القراءة اجليدة. 

والقدرة  عليها  والتعرف  بق�سد فهمها  باملو�سوع  ال�سلة  املفردات ذات  بع�ص  تقدمي   .3

على ا�ستخدامها والرجوع اإىل كتب التف�سري للوقوف على التف�سري ال�سحيح لالآيات.

تدريب الطالب على تطبيق اأمناط من الرتاكيب القراآنية يف موا�سع خمتلفة.  .4

تعزيز معرفة الطالب على اجلملة ومكوناتها )ا�سمية وفعلية(.  .5

متكني الطالب من فهم اأثر التنوين يف الكلمة والتمييز بني اأنواعه الثالثة.  .6

اَلَوْحَدة األولى

 { من القراآِن الكرمِي }

َل ْرَس اأََلوَّ الدَّ

ِة ِميَّ ِة الإِ�ْسالمَ مَّ
ُ
ُة الأ وحدمَ

ْر�ُص الثَّايِن  الدَّ

ِن ْحممَ اِد الرَّ اِت ِعبمَ فمَ ِمْن �سِ

ْر�ُص الثَّاِلُث الدَّ

اُبُه حمَ �سْ
مَ
�ُسوُل)�ص( واأ الرَّ

الدر�س الأول

وحدة االمة االسالمية
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ُهم  رمَ ُدوا، ويذكِّ تمَباعمَ ُقوا ويمَ ْي ل يتفرَّ ْرِكِه كمَ ْن تمَ ْنهاُهْم عمَ ُهْم، ويمَ ْينمَ عمَ بمَ ممَ ِك بديِن اهلِل الَّذي جمَ �سُّ  املوؤمننيمَ اإِىلمَ التَّممَ
ُ
يْدعو اهلل

ْوا ِمنمَ  جمَ نمَ ْع�سًا؛ فمَ ُهْم بمَ ْعداًء ُيحاِرُب بع�سُ
مَ
ْن كانوا اأ

مَ
مَ بعدمَ اأ لمَهُم اإِخوًة ُمتمَحابنيِّ عمَ ِهي الإْ�ْسالُم الَّذي جمَ هم ومَ لمَْيِ ِته عمَ ، ِبِنعممَ

ُ
اهلل

اِب ب�سبِب اإ�سالِمهم.  اْلعذمَ

ْي ل  ى عنُه كمَ همَ ا نمَ مَّ ْهِي عمَ  ِبِه، والنَّ
ُ
ْمِر مِبا اأمرمَ اهلل

مَ
لكمَ ِلالأ ِة اإِىلمَ اهلِل، وذمَ ْعومَ ُة للدَّ اعمَ ممَ ْخُرجمَ ِمْنُهْم جمَ ْن يمَ

مَ
 امْلُوؤِْمِننيمَ اأ

ُ
رمَ اهلل ممَ

مَ
اأ

بًا  امَ ذمَ  عمَ
ُ
بُهُم اهلل ُيعذِّ �سمَ ُهْم، ومَ ْينمَ ِلفنيمَ فيما بمَ تمَ ِقنيمَ خُمْ رِّ فمَ حوا ُمتمَ بمَ �سْ

مَ
اأ ْ يفعلوا ذِلك فمَ ِين ملمَ ى، الذَّ ُكونوا ِمْثلمَ الْيهوِد والنَّ�سارمَ يمَ

دِيدًا.  �سمَ

املعنى العام:
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: ِة ِة اْلآتي ل ئ �ْس
مَ
ِن الأ ِجْب عمَ

مَ
اأ

نْيمَ املوؤِمِننيمَ  ع بمَ ممَ ا الَّذي جمَ 1. ممَ

ُهْم ؟ دمَ حَّ ومَ ومَ

الذي جمع املوؤمنني ووحد بينهم 

الدين الإ�سالمي.    

ْن ترِك   املوؤِمِننيمَ عمَ
ُ
ا نمَهى اهلل 2. مِلاذمَ

يِن ؟ الدِّ

نهى اهلل املوؤمنني عن ترك الدين، 

لكي ل  يتفرقوا ويتباعدوا.

عمَ بنيمَ امْلُوؤِْمِننيمَ ؟  ممَ 3. ماذا جمَ

جمع الإ�سالم بني امل�سلمني.

ْبلمَ الإِ�ْساِلم ؟ ُة امْلُوؤِْمِننيمَ قمَ ْيفمَ كانْت حالمَ 4. كمَ

كان املوؤمنون قبل الإ�سالم اأعداء يحارب بع�سهم بع�سًا. 

ا امْلُوؤِْمُن ؟ اُل التَّي يقوُم ِبهمَ ْعممَ
مَ
5. ما الأ

الأعمال التي يقوم بها املوؤمن هي: الدعوة اإىل اهلل، والأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر.

اِل ؟ ُك امْلُوؤِْمُن ِمْن الأْعممَ رْتُ اذا يمَ 6. وممَ

الأعمال التي يجب على املوؤمن تركها هي: الدعوة اإىل الفرقة وال�ستات.

ًا ؟ ِعيدمَ 7. متى يكوُن امْلُوؤِْمُن �سمَ

يكون املوؤمن �سعيدًا اإذا قام مبا اأمره اهلل به، وانتهى عما نهاه عنه. 

ُة ؟ ِخريمَ
مَ

ْدُعو الآيُة اْلأ ْيٍء تمَ يِّ �سمَ
مَ
8. اإِىلمَ اأ

تدعو الآية الأخرية اإىل عدم الت�سبه باليهود والن�سارى. 

التدريبات

أوَّالً: أسئَلُة االْسِتيعاِب: 

التدريب )1(: 
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َرَداِت:  ْف ثانياً: َتْدرِِيَباُت امْلُ

َضْع عالمَة )√( أماَم الكلمِة 

 : املراِدفة َأِو امَلْعَنى امُلَناِسِب مِلا َتَتُه َخطٌّ

1. )املُ�سِلُمونمَ اأمٌة واحدٌة(. 

ْخ�ٌص )    ( اأ. �سمَ

ٌة ) √( اعمَ ممَ ب. جمَ

ج.  نا�ٌص )     (

ْوٌل معروٌف(.  ا قمَ 2. )هذمَ

 )√ ( 
ُ
اأ. ُيِحُبُه اهلل

رمَ ِبِه )    (         ممَ
مَ
ب. اأ

)    ( 
ُ
ج. ل ُيِحُبُه اهلل

  .  بنيمَ امل�سلمنيمَ
ُ
لمَفمَ اهلل

مَ
3. اأ

قمَ )    (  رَّ اأ. فمَ

عمَ ) √( ممَ ب. جمَ

قمَ )    ( ارمَ ج. فمَ

ذاِب.  ُم ِمنمَ اْلعمَ ْع�سِ 4. اْلإمياُن يمَ

ُع ) √( نمَ ْ اأ. ميمَ

ُب )    ( رِّ ب. ُيقمَ

ْخُرُج )    ( ج. يمَ

 . قنيمَ رِّ فمَ 5. لمَ تكونوا ُمتمَ

عنيمَ )    ( مِّ اأ. ُمتمَجمَ

ب. ُمتمَباِعدينمَ ) √(

ْوجودينمَ )    ( ج. ممَ

التدريب )2(: 

ٍة.  فا ُحْفرمَ ْفُت على �سمَ قمَ 6. ومَ

ْلفمَ )    ( اممَ )    (    ب. ّطرفمَ ) √(      ج. خمَ ممَ
مَ
اأ. اأ

. مْلُْفِلحونمَ ملْوؤِمنونمَ ُهُم امَ 7. امَ

اِئُزونمَ ) √( ْلفمَ اُء )    (   ج.  امَ ْقِويمَ
مَ
اُء )    (    ب. امَلأ ْذِكيمَ

مَ
اأ. امَلأ

ِلفنيمَ ؟ تمَ لمَُهْم خُمْ عمَ ُب الَِّذي جمَ بمَ 8. ما ال�سَّ

نيمَ ) √( رينمَ )    (    ج. ُمتمَعاِر�سِ خِّ
مَ
اأ اِلفنيمَ )    (    ب. ُمتمَ اأ. خُممَ



6



  



   

  

     
 

             

      

            

    

  

         

  

         

  

           

  

            

  











راكِيب:  ثالثاً: َتْدرِيباُت التَّ

التدريب )3(:

 : اِل ث ا يف امِل ممَ ل كمَ ْم ل اجُل ِم ْك
مَ
اأ

املثاُل: )املوؤمننيمَ / ديِن اهلِل( 

ِك ِبديِن اهلِل. �سُّ  املوؤمننيمَ اإِىلمَ التَّممَ
ُ
ْدُعو اهلل يمَ

)املُ�سِلمنيمَ / الأخالِق الكرميِة(

يدعو اهلل امل�سلمني اإىل التم�سك بالأخالق الكرمية.  .1

اِء( ْبنمَ
مَ
ِة الأ ْرِبيمَ جالمَ / تمَ   )الرِّ

يدعو اهلل الرجال اإىل تربية الأبناء.  .2

) ْرِعيِّ �ساءمَ / اللِّبا�ِص ال�سَّ   )النِّ

يدعو اهلل الن�ساء اإىل اللبا�ص ال�سرعي.  .3

ْوِف ِمنمَ العذاِب( مَ ا�صمَ / ْاخلمَ   )النَّ

يدعو اهلل النا�ص اإىل اخلوف من العذاب.  .4

اِء( رمَ اءمَ / الإنفاِق على اْلُفقمَ ْغِنيمَ
مَ
  )ْالأ

يدعو اهلل الأغنياء اإىل الإنفاق على الفقراء.  .5
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 : اِل ثمَ ا يِف امْلِ ممَ لمَ كمَ ممَ ِل اجْلُ ِم ْك
مَ
 اأ

(                                             ب/ )زِميالٍت( الءمَ املثال: اأ/ )ُزممَ

ميالٍت  ِة اهلِل زمَ ْحُتَّ ِبِنْعممَ بمَ �سْ
مَ
الءمَ                    اأ ْحُتْم ِبنعمِة اهلِل ُزممَ بمَ �سْ

مَ
اأ

) ِدّقاءمَ �سْ
مَ
)اأ  

اأ�سبحتم بنعمة اهلل اأ�سدقاء.  .1

) )ُموؤِْمِننيمَ    

اأ�سبحتم بنعمة اهلل موؤمنني.  .2

التدريب )3(:

)
ِ
 )امْلُ�ْسِلِمنيمَ / ِدرا�سِة اْلِعُلوم

يدعو اهلل امل�سلمني اإىل درا�سة العلوم.  .6

�ْسِر اْلِعْلِم( اءمَ / نمَ )اْلُعلممَ  

يدعو اهلل العلماء اإىل ن�سر العلم.  .7

)امْلُوؤِْمِننيمَ / ِدين اهلِل(  

يدعو اهلل املوؤمنني اإىل دين اهلل.  .8

التدريب )4(:
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) )اآباءمَ   

اأ�سبحتممَ بنعمة اهلل اآباء.  .3

) اءمَ )ُعلمَممَ    

اأ�سبحتم بنعمة اهلل علماء.   .4

ِلْبات( امَ )طمَ    

اأ�سبحتَّ بنعمة اهلل طالبات.  .5

هاٍت( مَّ
ُ
   )اأ

اأ�سبحتَّ بنعمة اهلل اأمهاٍت.   .6

ْوجاٍت( )زمَ    

اأ�سبحتَّ بنعمة اهلل زوجات.   .7

ِميالٍت( )زمَ    

اأ�سبحتَّ بنعمة اهلل زميالٍت.   .8

التدريب )4(:
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 : اِل ثمَ ا يِف امْلِ ممَ لمَ كمَ ممَ ِل اجْلُ ِم ْك
مَ
 اأ

ُهْم( ُكوا واِجبمَ رمَ املثال:  )تمَ

ُهْم.  ُكوا واِجبمَ رمَ ُكونوا كالَّذينمَ تمَ ل تمَ

اِتِهْم( ْوجمَ ُروا زمَ جمَ )همَ     

ل تكونوا كالذين هجروا زوجاتهم.  .1

ُهْم( انمَ ُقوا اإْخومَ ارمَ    )فمَ

ل تكونوا كالذين فارقوا اإخوانهم.  .2

ْنُف�سُهْم(
مَ
�ُسْوا اأ    )نمَ

ل تكونوا كالذين ن�سوا اأنف�سهم.   .3

ُكوا ِدِيُنْهم( رمَ    )تمَ

ل تكونوا كالذين تركوا دينهم.   .4

ُهْم( انمَ لوا اإِْخومَ اتمَ    )قمَ

ل تكونوا كالذين قاتلوا اإخوانهم.   .5

ُهْم( الءمَ ُقوا ُزممَ ارمَ    )فمَ

ل تكونوا كالذين فارقوا زمالءهم.   .6

ُهْم( لوا ُدُرو�سمَ ْهممَ
مَ
   )اأ

ل تكونوا كالذين اأهملوا درو�سهم.   .7

ا واِجباِتهْم( ُكومَ رمَ    )تمَ

ل تكونوا كالذين تركوا واجباتهم.  .8

التدريب )5(:
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ْحوِ:  َراِبعاً: َتْدرِيَباُت النَّ

 : اِل ثمَ ا يف امْلِ ممَ ِل الآتي كمَ دو راغمَ يف اجل فمَ ِل اْل ِم ْك
مَ
اأ

احلرفالفعلاالسماجلملةالرقم

       املثاُل: )أَْصَبْحُتْم بِِنْعَمتِه إِْخواناً(
نِْعَمٌة
ِبأَْصَبَحإخوان

--أولئك/ هم/ املفلحون)أولَِئَك ُهُم امْلْفلِحوَن(1

و / على / منكانمت / شفا / حفرة / النار)وَُكْنُتْم َعلَى َشفا ُحْفرٍة ِمَن النَّارِ(2

باعتصمواو اجلماعة / حبل/ اهلل)وَاْعَتِصموا بَِحْبِل اهلِل(3

يَِن تََفرَُّقوا(4 واو اجلماعة / الذين)وال تَُكونوا َكالِذَّ
تكون/
ال،كتفرق

ل-أولئك / هم / عذاب / عظيم)أولِئك لَُهْم عذاٌب عظيٌم(5

ْدرِيُب )6(: التَّ
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خاِمساً: َتْدرِيَباُت اْلقراَءِة: 

درْيُب )7(: التَّ

ن  عمَ ِجْب 
مَ
اأ ُثمَّ   ، اْلآتي صَّ  � نَّ ال اأ  رمَ ْق ِا

 : ُه دمَ ْع ي بمَ ت ِة الَّ لمَ ِئ ْس �
مَ
ْالأ

اىل ُيريُد ِمنمَ املوؤمننيمَ  عمَ ُه وتمَ  �ُسْبحانمَ
ُ
اهلل

، واْلُقراآُن يْدعوُهْم  ْن يكونوا ُمتَِّفِقنيمَ
مَ
اأ

 
ُ
، واهلل ُكونوا متَِّحدينمَ ْن يمَ

مَ
اأ اإِىلمَ  ِلكمَ  ذمَ كمَ

؛  ٍدٍ مَّ حُممَ ا  ِدنمَ يِّ �سمَ لمَى  عمَ اْلُقْراآنمَ  لمَ  ْنزمَ
مَ
اأ ْد  قمَ

ِل  ممَ واْلعمَ تِه،  ِقرامَءمَ اإِىلمَ  امْلُوؤِمِننيمَ  ْدُعومَ  ليمَ

ا�صمَ  ا اْلُقْراآُن النَّ عمَ ْد دمَ اءمَ ِفِيه، وقمَ ِمبا جمَمَ

ِة؛  اِبقمَ ال�سَّ  ِ ممَ
ُ
ْالأ اأْخباِر  ِدرا�سِة  اإىل 

ْت  دمَ باعمَ وتمَ ْت  لفمَ اْختمَ مَ  ممَ
ُ
ْالأ هِذِه  لأنَّ 

ْل  همَ فمَ  ، ِلكمَ ذمَ ِب  بمَ ِب�سمَ ذاُب  اْلعمَ ا  همَ اءمَ جمَ فمَ

ْن يُكونوا ِمْثلمَُهم ؟.
مَ
ُيِريُد امْلُ�ْسلُمونمَ اأ

 اأْلَْسئَلةُ: 
 ِمنمَ امْلُوؤِْمننيمَ ؟ 

ُ
1. ماذا ُيريُد اهلل

ُيريد اهلل منهم اأن يكونوا متفقني. 

ا�صمَ ؟  اآُن النَّ ْدُعو ْالُقرَّ ْيٍء يمَ 2. اإىِل اأيِّ �سمَ

يدعو القراآن النا�ص اإىل الحتاد.

ِة ؟  اِبقمَ ِ ال�سَّ ممَ
ُ
 اأْخباُر الأ

ُ
اأ ْقرمَ ا نمَ 3. ملاذمَ

نقراأ اأخبار الأم ال�سابقة لأن هذه الأم اختلفت وتباعدت فجاءها العذاب، وعلينا األ  

نكون مثلهم.

ِة ؟  اِبقمَ ِ ال�سَّ ممَ
ُ
ثمَ ِلالأ دمَ ا حمَ مَّ ْعِرُف عمَ 4. ماذا تمَ

اختلفت الأم ال�سابقة فيما بينها فاأنزل اهلل عليهم العذاب. 

ةمَ اْلُقْراآِن ؟ اءمَ ُل ِقرمَ �سِّ تمَى ُتفمَ 5. ممَ

ل قراءة القراآن وقت الفجر.  اأف�سِّ

ِف ؟  حمَ ( يف امْلُ�سْ رِة )اآِل ِعْمرانمَ ْرتِيْب �سومَ 6. ما تمَ

        اآل عمران ال�سورة الثالثة يف امل�سحف.
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 : ِة يمَ فرداِت ْالآِت عمَ املْ و  هاِت ُجُم

التدريب )8(:

اجلمعاملفرد

متفقونُمتَِّفٌق

مختلفونُمْخَتلٌِف

متحدونُمتَِّحٌد

مؤمنونُمْؤِمٌن

أخبارَخْبٌر

ٌة أَُمٌأُمَّ

سابقاتَسابَِقٌة

سادٌَةَسيُِّد
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      التدريب )9(:

ٍة:  دمَ ِفي ِل ُم ةمَ يِف ُجممَ يمَ ارمَاِت الآِت بمَ ِع اِت واْل دمَ رمَ ْف  امْلُ
ِ
م ِد ْخ تمَ ِا�ْس

اجْلَُمُلامْلُْفرَدَاُت

يدعو اهلل سبحانه وتعالى الناس إلى االحتاد. ُسبحانَُه وَتَعالى

يكون العمل بالتوقيت الشتوي من أكتوبر إلى مارس. يكوُن الَْعَمُل بِـ

يدعو الرسول r إلى عبادة اهلل. يَْدُعو إِلَى

أنزل اهلل القرآن الكرمي في شهر رمضان. أَنْزََل

تبدأ الدراسة بعد شهر. دِرَاَسة

تباعدت الشعوب اإلسالمية. تَباَعَدْت

أصبح املسلمون متفرقني مثلهم مثُل اليهود والنصارى.َمْثلُُهْم
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ِتي: 
مَ
اأ ا يمَ ِة ِفيممَ بمَ ا�سِ نمَ ارمَة املُ بمَ ِع م اْل امَ ممَ

مَ
ة )√( اأ المَممَ ْع عمَ �سمَ

كونوا:  ْن يمَ
مَ
 ِللْموؤِمننيمَ اأ

ُ
1/ لمَ ُيرِيُد اهلل

ُهم )   (.  نمَ اِوِننيمَ ِفيما ْبيمَ عمَ ُهم )√( ج. ُمتمَ نمَ لمَِفني ِفيمامَ ْبيمَ تمَ ُهْم )   (    ب. خُمْ ْينمَ ا بمَ ِفِقني ِفيممَ اأ.  ُمتمَ

 : 
)�سلى اهلل عليه و�سلم(

ٍد  مَّ لى حُممَ 2/ ُاْنِزلمَ الُقراآُن عمَ

ِل ِبِه)√( ممَ ْط )   (       ب. ِلِقرامَءِتِه وِحْفِظِه والعمَ قمَ راءِتِه وِحْفِظِه فمَ اأ. ِلقمَ

ْط )   (. قمَ الِة فمَ ج. ِلِقرامَءِتِه يِف ال�سَّ

ف املُ�ْسِلُمون:  ْعرمَ ِابقِة يِف الُقْراآِن ِليمَ ِم ال�سَّ
ُ
اُر الأ ْخبمَ

مَ
امَءْت اأ 3/ جمَ

اِبقِة فقط)  ( ِ ال�سَّ ممَ
ُ
ارمَ الأ ْخبمَ

مَ
ئ ْلاِلْختمَالِف بنْيمَ الَّنا�ِص )√( ب. مِلْعِرفِة اأ يِّ رمَ ال�سَّ ثمَ

مَ
امَلأ ا ومَ همَ ْخبارمَ

مَ
اأ. اأ

ِدمْيِة )   ( قمَ ِد المَ ِر اإىِل اْلِبالمَ فمَ ج. ِلل�سَّ

ِم: 
ُ
نْيمَ الأ اُرُب بمَ 4/ الَّتقمَ

ِم )   (.
مَ
نْيمَ الأ اوِن بمَ م التَّعمَ دمَ اِب عمَ �ْسبمَ

مَ
ٌب ِمْن اأ بمَ ّلِف واحُلُروِب )   ( ب. �سمَ �ْسباِب التَّخمَ

مَ
ٌب ٍمْن اأ بمَ اأ. �سمَ

عُاوِنها )√(. تمَ ا ومَ اِتهمَ يمَ ِم يِف حمَ
ُ
اِح الأ مَ اِب نمَ �ْسبمَ

مَ
ٌب ِمْن اأ بمَ ج. �سمَ

التدريب )10(
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سادساً: تدريباُت اْلِكتاَبةِ: 

التدريب )11(:

: اِل ث ما يف امْلِ طمَ كمَ ها خمَ تمَ ْ ي حتمَ ت مات اْل ل ك ل ةمَ ل نا�سب ن امل ِي و ْن تَّ ةمَ ال ْع عالم ، ُثمَّ �سمَ ي اأْت راأ  ما يمَ ِاق

ِةاجلُملةالرقم مَّ تنويُن الضَّ
الضمتني

تنويُن الَْكْسرَتنِيتنويُن الَفْتحتني

--وَرََقٌة َجديَدٌةاملثال: َهِذِه ورقة َجديَدة.        1

الِب لَُه أَْسرَة.2 طالٍب-أسرٌةُكلُّ َطالِب ِمن الطُّ

د نبّيا وَرَُسوالً.3 ديناًرََضْيَنا بِاإلِْْسالَِم دِينا وَِبَُحمَّ
نبياً

محمٍد

--أٌخ-تركٌي-كينٌي-ثالٌث- نيجيرٌيَمِعي أخ تُرِْكّي، وآَخر ِكِينّي، وَثالث نَْيِجيرِّي.4

هاتٍف جواٍل--اتَْصلُْت بِأَْهلِي َعلَى َهاتِف َجوَّال.5

حقيبٍة كبيرٍةكتباًطالٌبَهذا َطالِب يَْحِمُل ُكُتبا في َحقيبة َكبيرة.6
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التدريب )12(:

اِة  اعمَ رمَ عمَ ُم ِل ممَ ْك سَّ � ال ة ِب بوطمَ سْ � ، ممَ كمَ ِت ا�سمَ رَّ ِص يِف ُك ْر� دَّ ِل ال وَّ
مَ
ي يف اأ ت اِت الَّ يمَ ة ْالآ ابمَ تمَ ْد ِك ِع

مَ
اأ

. ِة ح ي ح سَّ � تهمَ ال ورمَ ِن يِف �س ي و ْن تَّ ِع ال �س ومَ ِف ومَ رو ِم احْلُ �ْس ِة رمَ حَّ �سِ

نْيمَ ُقُلوِبُكْم  لَّفمَ بمَ
مَ
اأ اء فمَ ْعدمَ

مَ
لمَْيُكْم اإِْذ ُكنُتْم اأ ِ عمَ

ّ
تمَ اهلل اْذُكُروْا ِنْعممَ ُقوْا ومَ رَّ فمَ لمَ تمَ ِميعًا ومَ ِ جمَ

ّ
ْبِل اهلل ُموْا ِبحمَ اْعتمَ�سِ )ومَ

اِتِه  ُكْم اآيمَ  لمَ
ُ ّ
ُ اهلل نيِّ ِلكمَ ُيبمَ ذمَ ا كمَ ْنهمَ ُكم مِّ ذمَ نقمَ

مَ
اأ اِر فمَ نمَ النَّ ٍة مِّ ا ُحْفرمَ فمَ ىمَ �سمَ

لمَ ُكنُتْم عمَ انًا ومَ ْخومَ ِتِه اإِ ْحُتم ِبِنْعممَ بمَ �سْ
مَ
اأ فمَ

ِر  امْلُنكمَ ِن  عمَ ْونمَ  ْنهمَ يمَ ومَ ِبامْلمَْعُروِف  ُمُرونمَ 
ْ
اأ يمَ ومَ رْيِ  اخْلمَ اإِىلمَ  ْدُعونمَ  يمَ ٌة  مَّ

ُ
اأ نُكْم  مِّ ْلتمَُكن  ومَ  )103( ُدونمَ ْهتمَ تمَ لَُّكْم  عمَ لمَ

ُهْم  ـِئكمَ لمَ ْولمَ
ُ
اأ اُت ومَ نمَ يِّ اءُهُم اْلبمَ ا جمَ ْعِد ممَ لمَُفوْا ِمن بمَ اْختمَ ُقوْا ومَ رَّ فمَ الَِّذينمَ تمَ ُكوُنوْا كمَ لمَ تمَ ـِئكمَ ُهُم امْلُْفِلُحونمَ ومَ ْولمَ

ُ
اأ ومَ

ِظيٌم(. اٌب عمَ ذمَ عمَ
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سابعاً: َتْدرِِيَباُت اْلَكالَِم: 

ْدرِيُب)13(: التَّ

ِة،  ْطبمَ ْعتمَ اإِىلمَ اخْلُ ممَ ْن امَ�ْستمَ
مَ
ْعدمَ اأ ، بمَ ِة امْلُ�ْسِلِمنيمَ ْحدمَ ِة ومَ ورمَ رمَ ْن �سمَ ي عمَ �ْسُبوِع امْلمَا�سِ

ُ
ِة يِف اْلأ عمَ ممَ ُة اجْلُ ْت ُخْطبمَ انمَ كمَ

ْلتمَ ؟ ا قمَ اذمَ ممَ ِتكمَ فمَ �ْسرمَ
ُ
اممَ اأ ممَ

مَ
اُم اأ اّلُه اْلإممَ ا قمَ ْذُكُر ممَ تمَ تمَ

ْ
اأ دمَ ْيِت، بمَ ْرتمَ اإِىلمَ اْلبمَ �سمَ حمَ ومَ

اِرِف؟ اِون-التَّعمَ وِة-امْلمَال-اْلِعْلم-التَّعمَ ِتِهْم يِف: اْلقَّ حدمَ ا امْلُ�ْسِلُمونمَ ِمْن ومَ ُدهمَ جمَ ُة اّلِتي يمَ اِئدمَ ا اْلفمَ ممَ

..................................................................................   

امِلياه،   ، ةمَ رامَعمَ الزِّ فْط،  النِّ يواِنيَّة،  احلمَ ْوُة  الرثُّ ة،  الوا�ِسعمَ )الأر�صمَ  ُقوُل:  تمَ ا  ممَ ُح  ُتو�سِّ  ً المَ ْمثمَ
مَ
اأ ُهممَ  لمَ ِرْب  امَ�سْ

الِت...الخ(. ، املُوا�سمَ تْعِليممَ ، الَّ المَ الُعمَّ

..................................................................................   
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َثاِمَناً: َتْدرِِيباُت َفْهِم امْلَسْموُِع: 

ْدرِِيُب )14(: التَّ

ًا،  دمَ يَّ ي جمَ صِ اْلآِت � نَّ ْع اإِىلمَ ال ِم تمَ ْس ِا�

ي  ِت ِة اّل ل ئ �سمَ
مَ
ْلأ ْن امَ ْب عمَ جمَ

مَ
ُثمَّ اأ

 : ه دمَ ْع بمَ

القراآن  باأن  امل�سلمني  جميع  يوؤمن 

على  اأنزله  الذي  اهلل،  كتاب  هو 

طويلة  مدٍة  يف  )�ص(،  حممد  �سيدنا 

امل�سلمني  جعل  ما  وهذا  الزمن  من 

يحفظونه خالل ذلك الوقت. 

جزءًا  ثالثون  القراآن  اأجزاء  وعدد 

كما يبلغ عدد �سوره مائة واأربع ع�سرة 

تَّ  القراآن  حفظ  ولت�سهيل  �سورة. 

تق�سيمه اإىل اجلزء واحلزب والن�سف 

اهتم  وقد  والآية،  والثمن  والربع 

عظيمًا  اهتمامًا  بالقراآن  امل�سلمون 

بتف�سريه  اهتموا  حفظه  جانب  فاإىل 

ملعرفة الأحكام التي جاء بها الإ�سالم 

والعمل بها. 

لمَُة: �ْسئمَ
مَ
     ْالأ

وؤِْمْن امْلُ�ْسِلمُونمَ ؟  ا يمَ اذمَ 1. مِبمَ

يوؤمنون باأنَّ القراآن كتاب اهلل. 

ِرمي ؟  ْم ُجْزءًا يِف اْلُقْراآِن اْلكمَ 2. كمَ

يف القراآن الكرمي  ثالثون جزءًا. 

ِر اْلُقراآِن ؟  د �ُسومَ دمَ ْم عمَ 3. كمَ

عدد �سور القراآن مئة واأربع ع�سرة �سورة. 

ة واحدْة؟ ْنِزِل اْلُقْراآُن كلُُّه مرَّ ْ يمَ ا ملمَ 4. مِلمَاذمَ

امل�سلمون،  يفهمه  لكي  واحدة  مرة  القراآن  ينزل  مل 

ويحفظوه.

ْنُف�ِسهْم ؟ 
مَ
لمَى اأ �ْسهِيل ِحْفِظ اْلُقْراآِن عمَ لمَ امْلُ�ْسِلُمونمَ ِلتمَ عمَ ا فمَ اذمَ 5. ممَ

قاموا بتق�سيمه اإىل اجلزء واحلزب والثمن والآية. 

ِة ؟  ِريقمَ ِذِه الطَّ اأْيكمَ يِف همَ ا رمَ 6. ممَ

هذه طريقة جيدة �سهلت على امل�سلمني درا�سة القراآن وفهمه 

وحفظه.
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التدريب )15(:

ي  ِت
ْ
اأ ا يمَ ممَ ي اغمَ ِف رمَ فمَ ِاْمالأ اْل

ُب:   ا�سِ نمَ ا ُي مِبمَ

الُقراآنمَ  عاىلمَ  وتمَ ُه  �ُسبحانمَ  
ُ
اهلل ْنزلمَ 

مَ
اأ  .1

ِد )�ص(. ِدنا حممَّ الكرمِيمَ علمَى �سيِّ

ِد )�ص(  ِدنا حممَّ )اأ( �سيِّ

ٍة ِمْن املُ�ْسِلمنيمَ   اعمَ ممَ )ب( جمَ

ةمَ كَّ اِن ممَ )ج( �ُسكَّ

ِرمِي ثمَالثونمَ ُجْزءًا ويِف  يف الُقراآِن الكمَ  .2

اِن. ُكلِّ ُجزٍء ِحْزبمَ

اٌب      ْحزمَ
مَ
)اأ( 4 اأ

اِن            )ب( ِحْزبمَ

)ج( حْزٌب واحٌد

لمَْيِهم  عمَ اهلِل  ِر�سواُن  ال�سحابُة  كانمَ   .3

ِفُظوُه  حمَ وِلذِلكمَ  الُقْراآنمَ  ُيِحبُّونمَ 

ِهُموُه.      وفمَ

ِهُموُه    ِفُظوُه وفمَ )اأ( حمَ

لْيِهم ِحْفُظُه   ُعبمَ عمَ )ب( �سمَ

ْكُتُبوُه )ج( مِلمَ يمَ

لمَى ِحْفِظه. ِة امْلُ�سِلمنيمَ عمَ دمَ اعمَ ًا يِف : ُم�سمَ بمَ بمَ انمَ �سمَ ويلمٍَة: كمَ ِة طمَ رْتمَ وُل اْلُقراآِن يِف فمَ 4. ُنزمَ

ثرُي ِمْن امْلُ�سلمنيمَ ِلْلُقراآِن       ِحْفِظ كمَ
ِ
م دمَ )اأ( عمَ

ْجزاِئِه
مَ
ِد اأ دمَ ِة عمَ دمَ امَ يمَ )ب( ِزمَ

لمَى ِحْفِظه ِة امْلُ�سِلمنيمَ عمَ دمَ اعمَ )ج( ُم�سمَ

ُنُه.  مَّ تمَ�سمَ امَ يمَ ِة ممَ ْعِرفمَ ْف�سرِيُه وممَ ةمَ ِبتمَ ايمَ ِرمِي: العنمَ  امْلُ�سِلِمنيمَ بالُقراآِن الكمَ
ِ
ام امَ يدلَّ علمَى ِاْهِتممَ 5. مِمْ

اِخلمَ ِبُيوِتِهْم.  ٍة دمَ ا�سمَ ٍف خمَ يُة ِبِحْفِظه يِف ُغرمَ اأ-الِعنامَ

. ْخ�صٍ ْوِت �سمَ ب-ِقرامَءُتُه ِعْندمَ ممَ

ُنُه. مَّ تمَ�سمَ امَ يمَ ِة ممَ ْعِرفمَ ْف�سرِيُه وممَ ةمَ ِبتمَ ايمَ ج-العنمَ

ِرمي. ا الإ�سالُم يِف اْلُقْراآِن اْلكمَ همَ اءمَ بمَ  الَِّتي جمَ
ِ
ام ْحكمَ

مَ
ًا ِمنمَ اْلأ ِثريمَ د كمَ ِ 6. نمَ

. رْيِ املُ�ْسِلِمنيمَ                 ج-ِبالِد املُ�ْسِلمنيمَ ِرمي                   ب-عْندمَ غمَ اأ- اْلُقْراآِن اْلكمَ
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ْدرِيُب )16(: التَّ

بمَ ا�سِ نمَ ى امَمُل نمَ عمَ ِاْخرتمَ امْلمَ

: ي ِت
ْ
اأ ا يمَ ممَ ي  ِف

يِف  اءمَ  جمَ ا  مبمَ امْلُ�ْسِلمنيمَ  ِميُع  جمَ ُيوؤِْمُن   .1

ِرمِي:  اْلُقْراآِن اْلكمَ

 .)    ( ماعٌة ِمن املُ�سلمنيمَ اأ-جمَ

  ب-ُكلُّ املُ�سلمني )√(. 

ُ امل�سلمني )    (. رثمَ كمَ
مَ
 ج- اأ

ِويلمٍَة: ٍة طمَ لمَ ِفرْتمَ لمَ اْلُقْراآُن ِخالمَ زمَ 2. نمَ

ِدمِيِ )    (.  ِن اْلقمَ اأ-يِف اْلّزممَ

ِليِل )√(.  اْلقمَ ْي�صمَ بمَ ٍن لمَ ممَ  ب-يِف زمَ

ٍق )    (. يِّ ْقٍت �سمَ  ج-يِف ومَ

ٍر :  اٍء و�ُسومَ ْجزمَ
مَ

ىلمَ اأ ق�سيُم القراآِن اإِ 3. تمَ

ُه )    (.   بمَ علمَى املُ�ْسلمنيمَ ِحْفظمَ عَّ اأ- �سمَ

رمَ )    (. خمَ
مَ
لمَد اإِىلمَ اآ ْملمَُه ِمْن بمَ لمَى امْلُ�ْسِلِمني حمَ فمَ عمَ فَّ ب-خمَ

ه )√(. لمَى امْلُ�ْسِلِمنيمَ ِحْفظمَ ل عمَ ج. �سهَّ

ِظيمًا:  تّم امْلُ�ْسِلُمونمَ ِباْلُقْراآِن اْهِتمامًا عمَ 4. ِاهمَ

فْعلونمَ ِبِه )    (. امَذا يمَ ه )    (.ج. فلمَْم ُيْعِرُفوا ممَ ُظونمَ وا يمَحفمَ
مَ
اأ دمَ ًة )√(.  ب. فبمَ بريمَ ًة كمَ ايمَ ْوُه ِعنمَ ْعطمَ

مَ
اأ. فاأ

فمَ ِلذلك:  ْخِتالمَ  اْلِ
ِ
دم عمَ اُوِن ومَ دُعو امْلُ�ْسِلِمنيمَ اإىِل التَّعمَ اٍت تمَ ا يِف اْلُقْراآِن اآيمَ �ْسنمَ رمَ 5. دمَ

 منا التَّفُرقَّ وِاْلْخِتالفمَ )   (.
ُ
ط )    (. ب-ُيِريُد اهلل قمَ ا فمَ نمَ رمَ �سمَ

ُ
ا واأ لمَدنمَ ْن ُنِحبَّ بمَ

مَ
 ِمّنا اأ

ُ
يُد اهلل اأ- ُيرمَ

نِيمَ )√(. ابِّ ْن نكونمَ اإِخوًة ُمتمَحمَ
مَ
ا اأ  ِمنَّ

ُ
       ج-ُيِريُد اهلل
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تاسعاً: التقومي:  

)ِل-من-و-يف-ب(

ِد  همَ عمَ ْقُت مبمَ ا اْلتمَحمَ اٍء من القراآِن، ْعندممَ ْجزمَ
مَ
ْم�سةمَ اأ ِفْظُت خمَ ْد حمَ ، وقمَ �ُص اْلُقْراآنمَ رِّ �سٍة ُتدمَ ْدرمَ ِرميمَ يف ممَ �ْسُت اْلُقراآنمَ اْلكمَ رمَ  دمَ

.
ُ
اءمَ اهلل ْهِم اْلُقْراآِن، اإِن �سمَ نمَ ِمْن فمَ كَّ متمَ

مَ
ةمَ واأ ِربيَّ ةمَ اْلعمَ لَّممَ اللًّغمَ عمَ تمَ

مَ
ِة؛ لأ رِبيَّ ِة اْلعمَ لغمَ الَّ

اِبِق:  ْخِرْج ِمنمَ النَّ�صِّ ال�سَّ )ب( ِا�ْستمَ

ًا. مدر�سٍة. نمَ وَّ -ا�ْسمًا ُمنمَ

اٍء القراآن، الكرمي، مدر�سة، اأجزاء، اللغة. �ْسممَ
مَ
ةمَ اأ ْم�سمَ -خمَ

اٍل. در�ص، تدر�ص، حفظ، التحق، اأتعلم. ْفعمَ
مَ
ةمَ اأ ْم�سمَ -خمَ

ا ؟ همَ �ْستمَ رمَ ْنُه الآياُت الثَّالُث اِلتَّي دمَ ْت عمَ ثمَ دَّ مَ وُع الَّذي حتمَ )ج( ما املمَْو�سُ

- املو�سوع الذي حتدث عنه الآيات التي در�ستها

وحدة الأمة الإ�سالمية 

ٍف  ْر لَّ حمَ ْع ُك )اأ( �سمَ

ِة  يمَ ِف الآِت رو نمَ احْل ِم

ِح  ي ِح سَّ � ِه ال اِن كمَ يِف ممَ

 : صِّ � نَّ نمَ ال ِم
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الدرس الثاني

قال تعاىل: 

لمَى  �ُسونمَ عمَ ْ ِن الَِّذينمَ ميمَ ْحممَ اُد الرَّ ِعبمَ      ومَ

اِهُلونمَ  ُهُم اجْلمَ بمَ اطمَ ا خمَ ذمَ اإِ ْونًا ومَ ْر�ِص همَ
مَ
اْلأ

ِبيُتونمَ  يمَ الَِّذينمَ  ومَ مًا{63}  المَ �سمَ اُلوا  قمَ

الَِّذينمَ  ومَ امًا{64}  ِقيمَ ومَ دًا  �ُسجَّ ِهْم  بِّ ِلرمَ

ابمَ  ـــذمَ ــا عمَ ــنَّ ــِرْف عمَ ــا ا�ــسْ ــنمَ بَّ ــُقــوُلــونمَ رمَ يمَ

امًا{65}  رمَ غمَ انمَ  كمَ ا  همَ ابمَ ذمَ عمَ اإِنَّ  ممَ  نَّ همَ جمَ

امًا{66}  ُمقمَ ومَ ّرًا  قمَ ُم�ْستمَ ْت  اءمَ �سمَ ا  همَ اإِنَّ

 ْ ملمَ ومَ ُي�ْسِرُفوا   ْ ملمَ ُقوا  نفمَ
مَ
اأ ا  اإِذمَ ــِذيــنمَ  الَّ ومَ

امًا{67}  ومَ قمَ ِلكمَ  ذمَ نْيمَ  بمَ انمَ  كمَ ومَ وا  ْقرُتُ يمَ

رمَ  اآخمَ هًا  اإِلمَ  ِ
َّ

اهلل عمَ  ممَ ْدُعونمَ  يمَ لمَ  الَِّذينمَ  ومَ

اإِلَّ   
ُ َّ
ممَ اهلل رَّ الَِّتي حمَ ْف�صمَ  النَّ ْقُتُلونمَ  يمَ لمَ  ومَ

ْلقمَ  ِلكمَ يمَ ْل ذمَ ْفعمَ ن يمَ ممَ ْزُنونمَ ومَ لمَ يمَ قِّ ومَ ِباحْلمَ

امًا{68}�{1}. ثمَ
مَ
اأ

معاني املفردات: 
�سونمَ ِبُهدوٍء. ْ ْونًا: ميمَ �سونمَ على الأر�ِص همَ ْ ميمَ

ٌد.  حمَ
مَ
ُه اأ ْرُف�سُ قْبوًل ل يمَ المًا ممَ المًا: قاُلوا كمَ اُلوا �سمَ قمَ

ٍة.  يبمَ اِن ِمْن ُم�سِ لمَى الإِْن�سمَ ُع عمَ قمَ ا يمَ اُم، ممَ رمَ رامًا: الغمَ ان غمَ كمَ

ْيها.  ْحتاجونمَ اإِلمَ ُهْم يِف اأ�سياءمَ ل يمَ المَ ْمومَ
مَ
رُفوا اأ ْ يمَ�سْ روا؛ ملمَ بذِّ ُ يمَ ْ ْ ُي�ْسرفوا: ملمَ ملمَ

اجاِتِهم.  ْنُف�ِسِهْم وحمَ
مَ
لىمَ اأ لوا ِبها عمَ ْبخمَ ْ يمَ ْقرُتوا: ملمَ ْ يمَ ملمَ

نْيمَ اْلإ�سراِف واْلُبْخل.  طًا بمَ �سمَ امًا: ومَ ومَ قمَ

ِة.  ِرقمَ نا وال�سَّ ْتِل والزِّ اْلقمَ اُم ِبِه كمَ ُجوُز الِقيمَ امًا ل يمَ رمَ  حمَ
ُ
لمَُه اهلل عمَ : جمَ

ُ
م اهلل رَّ حمَ

�ْستمَِحق.  ْيٍءٍ يمَ : اإِل ِل�سمَ قِّ اإلَّ باحْلمَ

جزاًء يِف اْلآخرِة.  ِجْد ِعقابًا ومَ امًا: يمَ ْلْق اأثمَ يمَ

من صفات عباد الرحمن
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 : عام ى ال ن ع امل

 
ٍ
دُّ بكالم �ْسُيُهْم يِف ُهُدوٍء، الرَّ : ممَ ِهيمَ ْحمِن، ومَ فاِت ِعباِد الرَّ  يِف هذه الآياِت بع�صمَ �سِ

ُ
رمَ اهلل كمَ ذمَ

ِهْم يِف ُخ�ُسوٍع،  بِّ ُة رمَ ْعومَ ا�ُص ِنياٌم، دمَ الُتُهْم ِباللَّْيِل والنَّ ُهْم، و�سمَ ْن ل ِعْلممَ لمَ لَّممَ معهم ممَ كمَ ٍب اإِذا تمَ يِّ طمَ

نُهْم ل ُيحبُّونمَ 
َّ
اِر؛ لأ وياًل يِف النَّ ْقتًا طمَ ِمرُّ ومَ �ْستمَ يمَ ي �سمَ ابمَ الذَّ ذمَ ْنُهُم اْلعمَ ْي ُيْبِعدمَ عمَ وُهْم خائفونمَ كمَ

اأموِاِلهم  من  ُيْعطُونمَ  ماُء  ُكرمَ اأُنا�ٌص  ْم  وهمَ  ،ٌ ملمَ
مَ
واأ عذاٌب  وفيِه  ُمريٍح  غرُي  مكاٌن  لأنَّها  ِار  النَّ

يِف  ْتلُه حّقًا، ومَ  اإِذا كانمَ قمَ
ْقُتلونمَ اإْن�سانًا اإلَّ نَّهُم ل يمَ

مَ
ْنُف�ِسِهم، كما اأ

مَ
ها على اأ ، وُيْنِفقونمَ تاجنيمَ ِللُمحمَ

اِد  ْفرمَ
مَ
اأ ْتِل، ول يجوُز لأيِّ فرٍد من  ْحُكماِن باْلقمَ يمَ اللَّذاِن  ُة هما  ممَ ِه احلالِة احلاِكُم واملحكمَ ذمَ همَ

ا  ٍم وهذا ممَ ظَّ ُع غريمَ ُمنمَ ممَ حمَ امْلُْجتمَ بمَ �سْ
مَ
ثمَ هذا لأ دمَ ْو حمَ ا�ِص، ولمَ لمَى النَّ ْكِم عمَ احْلُ ْن يقوممَ بمَ

مَ
ع اأ ممَ امْلُْجتمَ

. يُن الإِ�سالميُّ ُه الدِّ ل ُيِقرُّ
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التدريبات

أوالً: أسئلُة االستيعاب: 

ريُب )17(: التدَّ

 : ِة ِة الآتي ئل �س
ْ
ِن الأ ِجْب عمَ

مَ
اأ

ِذِه الآياِت ؟  ْو�سوُع همَ 1. ما ممَ

مو�سوعها: �سفات عباد الرحمن. 

ْنواِع امْلمَ�ْسي ؟
مَ
ْعرُف ِمْن اأ 2. ماذا تمَ

اأعرف عن اأنــواع امل�سي : امل�سي بهدوٍء و�سكينة ووقاٍر، 

وم�سية اخليالء والتكرب،  

وامل�سي ب�سرعة.

ِل  ربُّ ؟ )مثِّ ــُدلُّ على التَّكمَ ــْوٌع ِمنمَ املْ�سي يمَ ْل ُهناكمَ نمَ 3. همَ

ةمَ(.  امْلِ�ْسيمَ

هناك نوع من املْ�سي  يدل على التكرب مثل ت�سعري اخلد، 

ورفع الراأ�ص. 

ًا ؟  ِبيحمَ مًا قمَ المَ ال لكمَ كمَ اِهٍل قمَ لمَى جمَ ُردُّ عمَ 4. كيفمَ تمَ

اأقول له: �ساحمك اهلل، واأعفو عنه. 

ْعدمَ اْلِع�ساِء ؟ اُْذُكْرها ؟ اوؤها بمَ دمَ
مَ
ًة مُيكُن اأ المَ ْعِرُف �سمَ 5. هل تمَ

ال�سفع والوتر وقيام الليل. 

تي: 
ْ
اأ ْعنى ما يمَ ُد ممَ ِ ْينمَ نمَ

مَ
6. اأ

ــْرِك الأعماِل  تمَ اِر ُي�ساعُد على  اِب بالنَّ ذمَ »اخلــوُف من اْلعمَ

ئِة« يِّ ال�سَّ

اأجــده يف قوله تعاىل: »والذين يقولون ربنا اأ�سرف عنا 

عذاب جهنم اإن عذابها كان 

غرامًا. اإنها �ساءت  م�ستقرًا ومقامًا« 

ْرِف املاِل،  ْبِذير يِف �سمَ   التَّ
ِ
م دمَ ى عمَ ْعنمَ 7. من الآيات اآيٍة تفهُم ممَ

ِة  ْقِت  احْلاجمَ ْوِفرِيه ِلومَ وتمَ

اأفهم معنى التو�سط من الآية:  »الذين اإذا اأنفقوا مل ي�سرفوا 

ومل يقرتوا وكان بني 

ذلك قوامًا« 

لمَى امَمْلُِجِرِمنيمَ ؟  ةمَ عمَ ي ُيوِقُع الُعُقوبمَ ِن الذَّ 8. ممَ

القا�سي هو من يوقع العقوبات باملجرمني.
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ْفرَدات:  ثانياً: تدريباُت امْلُ

دريُب )18(: التَّ

ْع عالمةمَ )√( اأماممَ املرادِف اأو  �سمَ

تي: 
ْ
اأ طُّ فيما يمَ ُه خمَ املعنى ال�سحيح ملا حتتمَ

ْحمِن. ْنُتْم ِعباُد الرَّ
مَ
1. اأ

ْحباُبُه         )     (  
مَ
اأ. اأ

ب. ُمطيُعوهُ       )√(   

لوقاُتُه    )     ( ْ ج. خممَ

ْونًا. نْيمَ اإِخواِنِهم همَ نمَ بمَ �ُسومَ ْ 2. هوؤلِء ميمَ

اأ. ُم�ْسِرعنيمَ           )    ( 

منيمَ         )    (   دِّ قمَ ب. ُمتمَ

ج. هاِدئنيمَ             )√(

ه.  الُب زمالءمَ 3. خاطبمَ الطَّ

ُهْم             )√(  عمَ لَّممَ ممَ كمَ اأ. تمَ

ًة )    ( لمَْيِهْم ُخْطبمَ  عمَ
مَ
اأ رمَ ب. قمَ

 ِخطاباِتِهم      )    (
مَ
اأ رمَ ج. قمَ

 . ِذبمَ  اْلكمَ
ُ
ممَ اهلل 4. حرَّ

ٍة      )√(   ُه ِبُقوَّ عمَ نمَ اأ. ممَ

ُه  )    (         حم ِعبادمَ ب. رمَ

بمَ بهم    )    ( حَّ  ج. رمَ

ة اْلجِتهاُد. را�سمَ 5. ِقواُم الدَّ

ِرها       )√(  ومَ ْح�سُن �سُ
مَ
اأ. اأ

   ب. اْلِقياُم بها         )    (   

ِة )    ( را�سمَ واعيُد الدَّ   ج. ممَ

قُّ ما تمَقول:  6. امَحْلمَ

واُب   )√(      اأ. ال�سَّ

ب. اْلباِطُل    )    (  

ُة  )    ( رميمَ ج. اجْلمَ

 : �سوِع  يِف �سالِتكمَ 7. عليكمَ ِباخْلُ

ٍة )√(               اأ. الْنِتباه ِب�سدَّ

ة      )    (             ْرعمَ  ب. ال�سُّ

ُروج         )    ( ج. اخْلُ

ِة. ماممَ اْلِوزارمَ
مَ
ُة اأ ممَ 8. املمَْحكمَ

ا�ِص       )     (         كاٌن النَّ اأ. ممَ

ي )√(  كاٌن ِلْلقا�سِ   ب. ممَ

الِة )    ( كاٌن ِلل�سَّ    ج. ممَ
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التدريب )19(:

ٍة  م ل تي بك
ْ
اأ ما يمَ ي فراغمَ ف  ال

مَ
ِاْمالأ

 : ِة يمَ ماِت الآِت ل ك نمَ اْل ٍة ِم بمَ نا�سِ ُم

قمَ ( ْنفمَ
مَ
ِرف – اأ ْف�ِص – ِا�سْ ذابًا – ِبتُّ – �ساءمَ – النَّ ُم –عمَ نَّ همَ امًا –جمَ      ) اأثمَ

اِهرًا.  ْم�ِص �سمَ
مَ
ْيلمَةمَ اأ : بتُّ لمَ

ِ
قالمَ اأحمُد ل�سدِيقه

ا املْو�سوِع. ْن هذمَ ا اأِخي، ا�سرف النَّظرمَ عمَ يمَ

ليٌم. 
مَ
جهنم مكاٌن فيه عذاٌب اأ

ِتِه.  رقمَ ديدًا ِل�سمَ بمَ املجرُم عذابًا �سمَ ُعذِّ

ِتِه ؟ ْوجمَ مَ ِمْن �ُسوِء ِفْعِل زمَ ْكرثمَ
مَ
ُجل، اأ ا �ساءمَ ِفْعُل الرَّ مِلمَاذمَ

 . ُهْم على اإِخواِنِهم امْلُحتاجنيمَ اأنفق امل�سلمونمَ اأموالمَ

ْتلمَ النف�ص ُظْلمًا.    قمَ
ُ
م اهلل رَّ حمَ

ْلقمَ اأثامًا. ٌر بامْلُ�ْسِلِمنيمَ يمَ رمَ اًل ِفيه �سمَ ممَ ل عمَ ْعممَ ْن يمَ ممَ
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رَاِكيُب:  ثالثاً: َتْدرِيَباُت التَّ

رْيُب )20(: التدَّ

ا يِف  ممَ لمَ كمَ ممَ ِل اجْلُ ِم ْك
مَ
اأ

 : اِل ث امْلِ

. لمَْيكمَ ُردُّ عمَ اُلوا لمَ نمَ اِهُل قمَ ُهُم اجْلمَ بمَ اطمَ ا خمَ املثال: )هم(         اإِذمَ

ا(                                 اإذا خاطبني اجلاهل قلُت: ل اأرد عليك. نمَ
مَ
)اأ

: ل اأرد عليك.   (                   اإذا خاطبكمَ اجلاهل قلتمَ ْنتمَ
مَ
)اأ

)اأنِت(                   اإذا خاطبِك اجلاهل قلِت: ل اأرد عليك.  

(                    اإذا خاطبه اجلاهل قال: ل اأرد عليك. ومَ )همَ

(                   اإذا خاطبها اجلاهل قالْت: ل اأرد عليك.   )ِهيمَ

ر(           اإذا خاطبهما اجلاهل قال: ل نرد عليك. كَّ ا( ُمذمَ ممَ )همَ

ا ُموؤنَّث(             اإذا خاطبهما اجلاهل قالتا: ل نرد عليك  ممَ )همَ

)هن(                    اإذا خاطبهنَّ اجلاهل قلن: ل نرد عليك.
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رْيُب )21(: التدَّ

ثاِل:  َمَل َكَما ِفي امْلِ أَْكِمُل اْلُ

) ممَ نَّ همَ ذابمَ جمَ املثاُل:   )عمَ

. ممَ نَّ همَ ذابمَ جمَ ا عمَ نَّ ِرْف عمَ ا ا�سْ نمَ بَّ رمَ

ذابمَ القرِب( )عمَ

1/  ربنا اأ�سرف عنا عذاب القرب.

وِء( دِقاءمَ ال�سُّ �سْ
مَ
)اأ

2/ ربنا اأ�سرف عنا اأ�سدقاء ال�سوء.

اء( ْعدمَ
مَ
رَّ الأ  )�سمَ

3/ ربنا اأ�سرف عنا �سر الأعداء.

ْطِن( ْمرا�صمَ اْلبمَ
مَ
 )اأ

4/ ربنا اأ�سرف عنا اأمرا�ص البطن.

ا�ِص(  )ُظْلممَ النَّ

5/ ربنا اأ�سرف عنا ظلم النا�ص.

)
ِ
رام لمَ احْلمَ ممَ  )عمَ

6/ ربنا اأ�سرف عنا عمل احلرام.

ِدْيِن( ةمَ اْلوالمَ يمَ ْع�سِ  )ممَ

7/ ربنا اأ�سرف عنا مع�سية الوالدين.

) ممَ نَّ همَ ذابمَ جمَ  )عمَ

8/ ربنا اأ�سرف عنا عذاب جهنم.
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ْحوِ: رابعاً: تدريباتُ النَّ

التدريب )22(:

ُح  َمَل اآلِتَيَة ِقراءًة َصحيَحًة ُتَوضِّ اِقرأ اْلُ
ركاِت التَّي ِفي َأواَِخِر اْلَكلِماِت:  فيها اْلَ

�ُسونمَ بهدوٍء.  ْ ميمَ  .1

ٍة. ْكُتُبونمَ ِب�ُسْرعمَ يمَ  .2

وِق. ُب اإىِل ال�سُّ ْذهمَ ِخِتي تمَ
ُ
اأ  .3

ة. رِبيِّ ةمَ العمَ ُد يعلُِّم اللَّغمَ ْحممَ
مَ
اأ  .4

ِعي.  ُمُد ْيُدر�ُص ممَ حُمَّ  .5

ِة. ًة  اإىِل املمَْدر�سمَ رمَ كِّ ُر ُمبمَ �سُ ْ اِلبُة حتمَ الطَّ  .6
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ْدريب )23(: التَّ

ْدوِل:  ة ِمنمَ اجْلمَ حيحمَ ا ال�سَّ اِكنهمَ ممَ
مَ
ِة يِف اأ اِبقمَ ِل ال�سَّ ممَ طٌّ يِف اجْلُ تمَها خمَ ْ اِت التَّي حتمَ ِلممَ ِع اْلكمَ �سمَ

احلرفالفعلاالسم

ِبميشوَنهدوٌء

بيكتبونسرعة

إلىتذهبالسوق

يَُعلِّمأحمد/ العربية

-يدرسمحمد

إلىحتضرالطالبة/ املدرسة

--املدرسة
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خاِمساً: َتدرْيباُت اْلِقرَاَءِة: 

درْيُب )24(:  التَّ

�ْسئلمَِة 
مَ
اْلأ ِن  عمَ ِجْب 

مَ
اأ ُثمَّ  اْلآتي  النَّ�صَّ  اأ  ِاقرمَ

ُه:  ْعدمَ التَّي بمَ

ٌع،  ُمتوا�سِ ُهومَ  فمَ بٌة:  يِّ طمَ فاٌت  �سِ ِلْلُم�ْسِلِم 

اءمَ  �سمَ
مَ
ْن اأ لمَى ممَ ُردُّ عمَ ا�ِص، ول يمَ ْعُفو ِعن النَّ ويمَ

ُوم  ويمَ�سُ لِّي  ُي�سمَ هلل،  عاِبٌد  وهو  ْيِه،  اإِلمَ

اإىِل  ويذهُب  ماٌل،  ْيِه  دمَ لمَ انمَ  كمَ اإِْن  ي  كِّ وُيزمَ

وهو  بياًل،  �سمَ ْيِه  اإِلمَ ا�ْستمَطاعمَ  اإِِن  احلجِّ 

ِنُع  تمَ ْ يمَخاُف ِمنمَ اهلِل وِمْن ِعقابِه؛ لذلكمَ ميمَ

ُب ِعقابمَ اهلِل. بِّ ْعماِل التَّي ُت�سمَ
مَ
ِن اْلأ عمَ

ِتِه،  �ْسرمَ
ُ
واأ ْف�ِسِه  نمَ على  ُيْنِفُق  كرمٌي  امل�سلُم 

اِكنِي،  وامْلمَ�سمَ اِء  رمَ لْلُفقمَ ن�سيٌب  ماِلِه  ويف 

امْلُ�ست�سفياِت وامل�ساِجدمَ  ِمْن ماِلِه  وُيْن�ِسُئ 

واْلِك�ساءمَ  عاممَ  والطَّ املاءمَ  ُر  فِّ وُيومَ  ، واملمَزاِرعمَ

اُج.  ْحتمَ ملن يمَ

الأ�سئلة:

فاِت املُ�سلِم.  ًا من �سِ ثمَ 1. ُاْذُكْر ثمَالمَ

       من �سفات امل�سلم اأنه متوا�سٌع، عابٌد هلل، ُي�سلِّي. 

اٌل« ؟  ِدْيِه ممَ انمَ لمَ ي اإِْن كمَ كِّ ْعنى »ُيزمَ 2.  ما ممَ

       يخرج الزكاة اإذا بلغ ماله قدرًا معلومًا.

جَّ ؟ ْن يريُد احلمَ اُج ممَ ْحتمَ ا يمَ اذمَ 3. ممَ

      يحتاج من يريد احلج اإىل اأن يكون م�ستطيعًا بالنف�ص واملال والوقت. 

ابمَ اهلِل. ُب ِعقمَ اِل التَِّي ُت�سبِّ عممَ
مَ
4. ُاذُكْر بع�صمَ الأ

      من الأعمال التي ت�سبب عقاب اهلل : الزنا، ال�سرقة، القتل بغري حق.

اِج ؟  ْعمُل جِلاِركمَ املُْحتمَ ا تمَ 5. ماذمَ

     اأ�ساعده اإن كان لديَّ ماٌل.
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ِة لْلُم�ْسِلِمني ؟  ْع�صمَ املُْن�ساآِت املُِهمَّ  بمَ
مَ
اأ ْن�سمَ

مَ
عِرفُه، اأ 6. هل هناك �سخ�ٌص تمَ

     كثريون من فعلوا ذلك ومنهم  ..................................

لمَ ؟ عمَ ا فمَ اذمَ ومَ ؟ ممَ لمٍَد همَ يِّ بمَ
مَ
7. ما ِا�ْسُمُه ؟ ِمْن اأ

.....................................................................

 : ٍل ِمْن اإِْن�ساِئكمَ  الكلماِت الآتيةمَ يِف ُجممَ
ِ
ْخِدم  8. ِا�ْستمَ

اجلملةالكلمة

هذه امرأة طيبة. َطيِّبة

هذا عالٌم متواضع. ُمَتواِضع

عفوت عمن أساء إلّي. أََساَء

كساء احملتاجني من أعمال اخلير.الِْكَساء

يعجل اهلل بعقاب العاق لوالديه. ِعقاب

ينفق الغني على الفقير. يُْنِفق

ينشئ الغنى مستشفى لعالج مرضى الفشل الكلوي. يُْنِشئ

ما نصيبك من هذا املال ؟ نَصيب
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التدريب )25(:

عًا )√(. ا�سِ ومَ ى ُمتمَ مَّ ُل مْنُهْم ُي�سمَ ْف�سمَ
مَ
ُه اأ نَّ

مَ
�ْسُعُر ِباأ ل يمَ ا�ِص ومَ ىِلِ علمَى النَّ عامَ تمَ ْن ل يمَ 1- ممَ

�ساءة )×( من ح�سن اأدب  ْيِه بالإِ اءمَ اإِلمَ �سمَ
مَ
ْن اأ لمَى ممَ ُردَّ عمَ ْن يمَ

مَ
دِب املُ�ْسِلِم اأ

مَ
2- ِمن ُح�ْسِن اأ

امل�سلم األ يرد على من اأ�ساء اإليه.

اِة )×( لي�ص كل امل�سلمون مطالبني باإخراج  كمَ راِج الزَّ ُون ِباإخمَ بمَ المَ 3- كلُّ امل�سلِمنيمَ ُمطمَ

الزكاة.

اِكني )√(. راِء واملمَ�سمَ الُفقمَ ِمل ومَ عمَ ِن المَ اِجزينمَ عمَ اُة حقوِق العمَ اعمَ رمَ اِجِب املُ�ْسِلم ممَ 4- ِمْن ومَ

دٍة لُكلِّ املُ�سلمنيمَ )√(. ْهداف ُمِفيمَ
مَ
ْحِقيِق اأ ِمُع فيِه امل�سلمونمَ ِلتمَ ْو�ِسٌم يمَجتمَ جُّ ممَ 5- احلمَ

ة )√(اأمام الإجابة  ع عالم �س

ة )×( اأمام  ة وعالم ح ي ح س � ال

طاأ:  ح اخل ح طاأ و�س ة اخل الإجاب
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ِعْد 
مَ
اِبِق )التدريب رقم )25(( اإىِل »املُ�ْسِلمة« ثم اأ (  ال�سَّ اِئيِّ لمَمةمَ »امْلُ�ْسِلم« يِف النَّ�ص )الِقرمَ ْل كمَ وَّ  حمَ

ِحيِح:  ِعِه ال�سَّ �سْ ْنويِن يِف ومَ ة التَّ ابمَ ِكتمَ اِمِل ومَ ْبِط الكمَ اِة ال�سَّ اعمَ عمَ ُمرمَ ته ممَ كتابمَ

للم�سلمة �سفاٌت طيبٌة: فهي متوا�سعٌة، وتعفو عن النا�ص، ول ترد على من اأ�ساء اإليها، وهي عابدة 

هلل، ت�سلي وت�سوم وتزكي اإن كان لديها مال، وتذهب اإىل احلج اإن ا�ستطاعت اإليه �سبياًل، وهي 

تخاف من اهلل ومن عقابه؛ لذلك متتنع عن الأعمال التي ت�سبب عقاب اهلل.

امل�سلمة كرمية تنفق على نف�سها واأ�سرتها، ويف مالها ن�سيٌب للفقراء وامل�ساكني، وتن�سئ من مالها 

امل�ست�سفيات وامل�ساجد واملزارع، وتوفر املاء والطعام والك�ساء ملن يحتاج. 

سادساً: تدريبات الكتابة: 

التدريب )26(:
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رِيقِه ؟  اأ- كيفمَ ي�سرُي املُ�ْسلُم يِف طمَ

      ي�سري امل�سلم يف طريقه بهدوء وي�سر وطماأنينة.

ُه ؟ اممَ ممَ
مَ
ًة من امل�سِلِمنيمَ اأ اعمَ ممَ دمَ  جمَ جمَ ل اإذا ومَ ْفعمَ اذا يمَ       ب- ممَ

            ي�سلم عليهم. 

اِلِه ؟  ُف املُ�سِلُم يِف ممَ رَّ ج-كْيفمَ يت�سمَ

      يت�سرف امل�سلم يف ماله بالتو�سط وعدم التبذير.

ار ؟  د-مِلاذا ُيِكرُث املُ�ْسِلم ِمن ال�ْسِتْغفمَ

     يكرث امل�سلم من ال�ستغفار لأنه ميحو الذنوب ال�سغرية، ويو�سع الرزق.

اِتِه ؟  مَ ْعدمَ مممَ ونمَ بمَ كمَ ْن يمَ
مَ
اٍن ُيِحبُّ املُ�ِسلم اأ كمَ يِّ ممَ

مَ
هـ-يف اأ

       يحب امل�سلم اأن يكون يف اجلنة بعد مماته.

اُه الإِن�سانمَ ؟  خمَ
مَ
ْن ْيُقتمَل اأ

مَ
قِّ اأيِّ اإِْن�ساٍن اأ ْل ِمْن حمَ و-همَ

      لي�ص لأي م�سلم اأن يقتل اأخاه امل�سلم اإل باحلق.

 : ًة ابمَ تمَ ة ِك يمَ ِة اْلآِت ل ئمَ �ْس
مَ

ِن اْلأ ْب عمَ جمَ
مَ
اأ

التدريب )27(:



36



  



   

  

 
                        

         





   
                                    

             












التدريب )28(:

النَّ�ص  من   64   ،63 ِتنِي  الآيمَ ةمَ  ابمَ ِكتمَ ِعْد 
مَ
اأ  

اِة  اعمَ ُمرمَ عمَ  ممَ ا�ِص(  �سمَ
مَ
)اْلأ اِبِق  ال�سَّ القراآيِنِّ 

ة:  ِحيحمَ تِه ال�سَّ ورمَ ْنويِن يِف �سُ ِع التَّ و�سْ

لمَى  عمَ �ُسونمَ  ْ ميمَ الَِّذينمَ  ِن  ْحممَ الرَّ اُد  ِعبمَ ومَ

اِهُلونمَ  اجْلمَ ُهُم  بمَ اطمَ خمَ ا  ذمَ اإِ ومَ ْونًا  همَ ْر�ِص 
مَ
اْلأ

ِهْم  بِّ ِبيُتونمَ ِلرمَ الَِّذينمَ يمَ مًا{63}ومَ المَ اُلوا �سمَ قمَ

ُقوُلونمَ  يمَ الَِّذينمَ  ومَ امًا{64}  ِقيمَ ومَ دًا  �ُسجَّ

ا  همَ ابمَ ذمَ ممَ اإِنَّ عمَ نَّ همَ ابمَ جمَ ذمَ ا عمَ نَّ ِرْف عمَ ا ا�سْ نمَ بَّ رمَ

ّرًا  قمَ ُم�ْستمَ اءْت  �سمَ ا  همَ اإِنَّ امًا{65}  رمَ غمَ انمَ  كمَ

 ْ ملمَ ُقوا  نفمَ
مَ
اأ ا  اإِذمَ الَِّذينمَ  ومَ امًا{66}  ُمقمَ ومَ

ِلكمَ  ذمَ نْيمَ  بمَ انمَ  كمَ ومَ وا  ْقرُتُ يمَ  ْ ملمَ ومَ ُي�ْسِرُفوا 

 ِ
َّ

اهلل عمَ  ممَ ْدُعونمَ  يمَ لمَ  الَِّذينمَ  ومَ امًا{67}  ومَ قمَ

ممَ  رَّ حمَ الَِّتي  ْف�صمَ  النَّ ْقُتُلونمَ  يمَ لمَ  ومَ رمَ  اآخمَ هًا  اإِلمَ

ِلكمَ  ْل ذمَ ْفعمَ ن يمَ ممَ ْزُنونمَ ومَ لمَ يمَ قِّ ومَ  اإِلَّ ِباحْلمَ
ُ َّ
اهلل

امًا{68}. ثمَ
مَ
ْلقمَ اأ يمَ

ِي َغاَب َعْنُه، اكُتْب حَوالَي َخمسنَي َكلِمة:  َطلَب ِمْنَك أََحُد زَُمالئَِك أَْن تَْكُتَب ُملََّخَصاً َعْن دَرِْس )ِمن ِصَفاِت ِعَبادِ الرَّْحَمِن( الذَّ
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

................................................. ..................................................................................................................................................................................
........................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

التدريب ) 29(:
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سابعاً: تدريباُت الكالِم: 

اذا  ممَ ُق ؟ فمَ قَّ تمَحمَ ْيفمَ تمَ كمَ ِن ؟ ومَ ْحممَ اِد الرَّ اُت ِعبمَ فمَ ا �سِ ا: ممَ نمَ ْل لمَ : قمَ اُلوا لكمَ ِل قمَ �سْ الوؤّك يِف الفمَ ُزممَ

م ؟ همَ ُقوُل لمَ تمَ

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

ِهْمتمَها(: ْيفمَ فمَ ُهْم كمَ ْح لمَ رمَ ةمَ – وا�ْس فمَ سِّ � ر ال )اْذُك

التدريب )30(: 
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َثاِمَناً: َتْدرِيَباُت َفْهِم امْلَسُموِع: 

التدريب )31(:

�ْسئلمَة 
مَ
ِن اْلأ ْب عمَ جمَ

مَ
ًا ُثمَّ اأ دمَ يَّ ِع اإِىْل النَّ�صِ اْلآِتي جمَ ممَ  امَ�ْستمَ

ه:  ْعدمَ الّتِي بمَ

كانت خطبة اجلمعة جميلة جدًا وكان الإمام 

ي�سرح مو�سوعه بكالم �سهل، ولغة وا�سحة لقد قال 

للنا�ص: اأيها امل�سلون، لي�ص �سعبًا على امل�سلم اأن 

بة جتعل منه اإن�سانًا جّيدًا يف  يتم�سك ب�سفات طيِّ

اأ�سرته وجمتمعة.

ُقْل كالمًا فيه خري لك وللنا�ص، واإذا  اإذا تكلمت فمَ

ْن ت�سريمَ 
مَ
مل ت�ستطْع، فخري لك اأن ت�سكت، عليكمَ اأ

بنيمَ النا�ِص، بدوِن اإح�سا�ٍص باأنك اأح�سن منهم، واإذا 

اأ�ساء اإليك اأحد، ف�ساحمه واعُف عنه، وقم باأداِء 

ها و�سننها، خوفًا من النار وطلبًا  : فرو�سِ �سلواِتكمَ

لدخول اجلنة. ول ت�سرف مالك اإل يف �سراِء ما 

حتتاج اإليه، وتقدمي العون للفقراء وامل�ساكني، وكلِّ 

الأعماِل الطيبِة الَّتي حتتاج اإىِل مال، كما اأن عليك 

ه ول ُت�ِسيءمَ اإليه. اأن حترتممَ كلَّ اإن�ساٍن وت�ساعدمَ

ة ؟  ْوممَ اجُلمعمَ اِلٌح يمَ بمَ �سمَ همَ نمَ ذمَ يمَ
مَ
1-اإىِل اأ

             ذهب اإىل امل�سجد.

اِلٌح يِف املمَ�ْسِجد ؟  ِمعمَ �سمَ اذا �سمَ 2-ممَ

          �سمع �سالح خطبة اجلمعة. 

ة ؟ ممَ اخُلْطبمَ دَّ ِي قمَ ن الذَّ 3-ممَ

             اإمام امل�سجد.

ِة ؟ ا�ِسُب ِلْلُخْطبمَ ا الُعْنواُن املُنمَ 4-ممَ

           العنوان املنا�سب للخطبة هو �سفات املوؤمنني. 

ام ؟ ال الإِممَ ا قمَ مُّ ممَ همَ
مَ
ا اأ 5-ممَ

            �سرورة ات�ساف املوؤمنني بال�سفات اجليدة، 

: ة ل ئمَ اْلأ�ْس

كالأخالق احل�سنة، والت�سامح، واأداء 

        ال�سلوات، وعدم الإ�سراف.

بِة ؟  اِعكمَ ِلْلُخطمَ ممَ ْعدمَ �سمَ ْفعُل بمَ تمَ ا �سمَ اذمَ 6-ممَ

           بعد �سماعي للخطبة، واقتناعي مبا ورد فيها 

�ساأقوم بتطبيق ذلك على نف�سي. 

الِئك ؟  ِ اإِىل ُزممَ
ام م الإِممَ المَ ْلتمَ كمَ قمَ 7-مِلمَاذا نمَ

           نقلت كالم الإمام اإىل زمالئي، لإقتناعي به، 

وبفائدته حتى يعمَّ نفعه.
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ِتي:  
ْ
اأ ا يمَ ا�ِسُب ِفيممَ ا ُينمَ اممَ ممَ ممَ

مَ
ةمَ )√( اأ الممَ ْع عمَ �سمَ

دًة:  بمَ الإِماُم ُخّطبًة ُمفيمَ طمَ خمَ

ا�ُص )   ( ُه النَّ المًا ل ُيِحبًّ المَ كمَ ة )√(     ب. قمَ اءمَ ُمِهمَّ �ْسيمَ
مَ
ْهِم اأ ا�صمَ ِلفمَ دتمَ النَّ اعمَ اأ. �سمَ

ا�ُص )   ( ْمها النَّ ْفهمَ ْ يمَ اءمَ ملمَ �ْسيمَ
مَ
رمَ اأ كمَ ج. ذمَ

ا:  ك ِبهمَ �سمَ مِّ انمَ املُتمَ ُل الإِْن�سمَ عمَ ْ ُة جتمَ بمَ يِّ اُت الطَّ فمَ 2. ال�سِّ

ِهْم  )   ( رْيِ اِرهًا ِلغمَ ْهِلِه وكمَ
مَ
ًا ِباأ ارَّ ِعِه )√(             ب. بمَ ممَ ْف�ِسه ومِلُْجتمَ اأ. ُمفيدًا لنمَ

ا�ِص)   ( ْع�ِص النَّ ًا ِلبمَ بَّ    ج. اإِْن�سانًا حُمِ

رْيًا اأو .............. 3. قُل خمَ

اءمَ )   ( �سمَ ا تمَ ْعُروٍف )   (    ج. ُقْل ممَ رْيمَ ممَ مًا غمَ المَ الممَ )√(          ب. ُقْل كمَ اأ. ِاْتُرك الكمَ

ٌد ................. حمَ
مَ
اءمَ اإِلْيكمَ اأ �سمَ

مَ
ا اأ 4. اإِذمَ

اُء )    ( �سمَ ا تمَ ْل ممَ عمَ افمَ ْيِه )√(   ج. فمَ لمَ ْح�ِسْن اإِ
مَ
اأ ْثِلها )    (      ب. فمَ ةمَ مِبِ ُردَّ الإِ�ساءمَ اأ. فمَ

�ُسنِنها......................... ا ومَ همَ لواُت ِبُفرو�سِ 5. ال�سَّ

ْكر  )    ( لمَى ال�سُّ وِل عمَ لٌة للُح�سُ �ِسيمَ ا�ِص )    (    ب. ومَ ا النَّ �ْسِب ِر�سمَ لُة ِلكمَ �ِسيمَ اأ. ومَ

ِة )√( نَّ لٌة ِلُدُخوِل اجْلمَ �ِسيمَ ج. ومَ

التدريب )32(:



40



  



   

  

  
          ×                     

       

                           

                          

                           

                     

                             

                      

                             

                    

  
            

                               
                                 

                        
                                    

               

                                        
    

التدريب )33(:

ِة  ِحيحمَ ة ال�سَّ ابمَ اممَ الإِجمَ ممَ
مَ
ة )√( اأ الممَ ِع اْلعمَ �سمَ

 
مَ
اأ طمَ اخْلمَ ِة  ابمَ الإِجمَ اممَ  ممَ

مَ
اأ  )×( ة  الممَ واْلعمَ

 :
مَ
اأ طمَ ْحِحًا اخْلمَ ُم�سمَ

لمَْيكمَ  عمَ ِرينمَ  الآخمَ املُ�سلمنيمَ  ْمُر 
مَ
اأ كمَ  ُهمُّ يمَ ل 

ْط )×(. بل لأن اهتمام امل�سلم  قمَ ْف�ِسكمَ فمَ ِبنمَ

باأمر غريه من امل�سلمني مهم.

كمَ  بمَ حمَ
مَ
ا�ِص، اأ ُن ِمنمَ النَّ ْح�سمَ

مَ
نَّكمَ اأ

مَ
ْرتمَ ِباأ عمَ ا �سمَ اإِذمَ

ا�ُص )×(. اإذا �سعرت باأنك اأف�سل من  النَّ

النا�ص ف�سيكرهك النا�ص.

يمَ 
لِّ ْن ُت�سمَ

مَ
لمَْي�صمَ ُمِهّمًا اأ �صمَ فمَ لَّْيتمَ الْفرمَ ا �سمَ اإِذمَ

ةمَ )√(. نَّ ال�سُّ

 .)×( اِر  النَّ اِب  ذمَ عمَ ِمْن  ْوِف  ِلْلخمَ اِعيمَ  دمَ ل 

وهذا  النار  عذاب  من  اخلوف  من  لبد 

مينع كثريًا من الأعمال ال�سيئة.

ُقوُم  ُلكمَ تمَ ْجعمَ ِة يمَ اِب يِف الآِخرمَ ذمَ ْوُف ِمن العمَ اخلمَ

بة )√(. يِّ اٍل طمَ ْعممَ
مَ
باأ

ُه )×(.  �ُسبَّ ْن تمَ
مَ

لمَْيكمَ اأ ِجُب عمَ يمَ ٌد فمَ حمَ
مَ
بَّكمَ اأ ا �سمَ اإِذمَ

بل عليك اأن تعفو وت�سفح عمن �سبك.

اِحٍد،   ومَ
ٍ
ْوم ِرْفهمَ يِف يمَ اٌل فا�سْ ْيكمَ ممَ دمَ ان لمَ ا كمَ اإِذمَ

ْح )×(. بل عليك بال�سرف يف ما  ِ وا�ْسرتمَ

هو �سروري ووفر مالك ليوم اآخر. 

ْمِر امل�سلمنيمَ )√(.
مَ
مَّ ِباأ ْهتمَ ْ يمَ ْن ملمَ ا ممَ ْي�صمَ ِمنَّ ْدرِيُب )34(: لمَ التَّ

ُب:  ا�سِ نمَ ا ُي مَ اغمَ مبمَ رمَ فمَ  اْل
مَ
ِاْمالأ

ٍب  لَّممَ ِلُطالَّ كمَ تمَ امَن يمَ ْد كمَ قمَ ْفهومًا؛ فمَ ممَ ْهاًل ومَ انمَ كالم الإِمام �سمَ ا كمَ ممَ يَّدًا، كمَ ِة جمَ ْو�سوُع خطبة اجُلُمعمَ كانمَ ممَ

ى. اٍت وا�سحة املمَْعنمَ ِلممَ م كمَ لَّممَ وا�ستمَْخدمَ كمَ تمَ اِن فمَ ودمَ ِة يِف ال�سُّ ِبيَّ رمَ علَُّموا العمَ اُءوا ِليتمَ جمَ

تَّى  ا كان يف مكان العمل اأو �سائرًا يِف الطريق، وحمَ ِد اإِذمَ يِّ ُلوِك اجلمَ ِك ِبال�سُّ �سُّ عا الإِماُم امل�سلم اإىِل التَّممَ دمَ

م�سانمَ ويخرج  ممَ رمَ ـومَ يمَ�سُ اِتها، ومَ ْوقمَ
مَ
ي ال�سلوات يِف اأ ْن ُيوؤمَدِّ

مَ
لمَْيِه اأ نَّ عمَ

مَ
ا اأ ممَ ْنُه. كمَ ْن يعفو عمَ

مَ
لْيِه اأ عمَ ٌد فمَ حمَ

مَ
ُه اأ بَّ و �سمَ لمَ

 . اعمَ الزكاةمَ و يحج اإن ا�ْستمَطمَ

 . �ْستمَِحقَّ ْن يمَ ُه على ممَ المَ ق مبمَ ْن يت�سدَّ
مَ
ِة واأ ُروِريَّ اِء ال�سَّ �ْسيمَ

مَ
ُه يِف الأ المَ ن ينفق ممَ

مَ
ِلب ِمن امْلُ�سلمِ اأ طمَ ومَ
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ْقِومُي:  َتاِسَعاً: التَّ

ِتي: 
ْ
اأ ما يمَ طٌّ ِفيمَ ا خمَ همَ تمَ ْ اِت الّتِي حتمَ لمَممَ اممَ امْلُ�ساد لْلكمَ ممَ

مَ
ةمَ )√( اأ الممَ ِع اْلعمَ اأ/ �سمَ

 : بمَ يِّ رْيمَ طمَ 1. قال اجلاهلونمَ كالمًا غمَ

ّهاُء )    ( امِلونمَ )√(           ج. الُفقمَ اأ. احلاِفُظون )    (        ب.  العمَ

 : ابمَ ذمَ ّنا العمَ ا ا�سِرْف عمَ نمَ بَّ 2. رمَ

ا )    ( ْنِزْل ِبنمَ
مَ
ا )    (          ج. اأ نَّ ْبِعْد عمَ ا )√(                  ب. امَ ب ِمنَّ اأ. قرِّ

: اُل الكاِفِرينمَ ْعممَ
مَ
ْت اأ اءمَ 3. لقد �سمَ

ْت )√( �ُسنمَ ْت )   (        ج. حمَ ُبحمَ ْت )    (                ب. قمَ اءمَ اأ. جمَ

ًا: مَ رتِّ ُكْن ُمقمَ 4. لمَ تمَ

اِئاًل )    ( ِرميًا )√(       ج. �سمَ ياًل )    (                 ب. كمَ ِخِ اأ. بمَ

: قِّ ْتُل ُم�ْسِلٍم اإِلَّ ِباحْلمَ وُز قمَ جمَ 5. لمَ يمَ

اِب )    ( ومَ ْدِل )    (         ج. بال�سَّ اِطل  )√(                ب. بالعمَ اأ. بالبمَ

ِه:  رْيِ اِل غمَ ْمومَ
مَ
ِة اأ ِرقمَ قٌّ يِف �سمَ ْرٍد حمَ يِّ فمَ

مَ
ْي�صمَ لأ 6. لمَ

ا�ٍص )    ( ٍة )√(      ج. نمَ ُموعمَ ْ اٍن )    (                  ب. جممَ اأ. اإِْن�سمَ

ِة: ا�سمَ رمَ ِن الدِّ ِخريمَ عمَ
مَ
اأ 7. ل ُنِقرُّ التمَ

ىل )    ( اِفق )√(              ب. ُنْنِكُر )    (              ج. ُنْر�ِسُد اإِ اأ. ُنومَ
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ب/ َضِع اْلَعالَمَة )√(
اِت  ارمَ اِت واْلِعبمَ اِدِف لْلِكلممَ اممَ امْلُرمَ ممَ

مَ
 اأ

ِتي:
ْ
اأ ا يمَ طٌّ ِفيممَ ا خمَ همَ تمَ ْ التَِّي حتمَ

وا بتمَعلِيم  ْهتمَّ ْن يمَ
مَ
اِجُب الآباِء اأ 1. ومَ

اِئهم: ْبنمَ
مَ
اأ

اأ. ُيْهِمُلوا )     (   

ُدوا )     ( ْهتمَ ب. يمَ

ُنوا )√( عتمَ ج. يمَ

ًة  نمَ �سمَ ًة حمَ ن ُقدومَ ُكومَ ْن يمَ
مَ
ِب اأ

مَ
2. علمَى الأ

اِئِه: ْبنمَ
مَ
لأ

يبًا )√(   ثاًل طِّ اأ. ممَ

ئًا )    (   يِّ ثاًل �سمَ ب. ممَ

ثاًل عاِدّيًا )    ( ج. ممَ

�ُسوُل  ا الرَّ ُ لنمَ 3.  بمَنيَّ

ُكُلُه: 
ْ
اأ ا نمَ ارمَ ممَ دمَ لَّم ِمقمَ �سمَ لمَْيِه ومَ  عمَ

ُ
لَّى اهلل �سمَ

ةمَ )√(   ِميَّ اأ. كمَ

دمَ )     (  دمَ ب. عمَ

ْزنمَ )     ( ج. ومَ

ُلوِك ُة اآدابمَ ال�سُّ �سمَ ا املمَْدرمَ لُِّمنمَ 4.   ُتعمَ

 املُْعتمَِدل:

يِح )√(  حمَ ريِق ال�سَّ اأ. الطَّ

ِج )     (  ِريِق املُْعوَّ ب. الطَّ

امِّ )    ( ِريِق العمَ ج. الطَّ

اُه: ومَ بمَ
مَ
ُه اأ لَّممَ ا عمَ لمَى ممَ ْفُل عمَ  الطِّ

ُ
اأ ْن�سمَ يمَ 5. �سمَ

بَّى )√(     مَ اأ. يمَرتمَ

�ِسي )     (    ْ ب. ميمَ

ْدُر�ُص )     ( ج. يمَ

 : ِلْيكمَ لمَى عمَ ْ ا ميمَ ج/ ُاكُتْب ممَ

ذكر اهلل يف هذه الآيات بع�ص �سفات عباد الرحمن، وهي: م�سيهم يف هدوء، الرد بكالم طيب اإذا تكلم معهم 

من ل علم لهم، و�سالتهم بالليل والنا�ص نيام، دعوة ربهم يف خ�سوع، وهم خائفون كي يبعد عنهم العذاب 

الذي �سي�ستمر وقتًا طوياًل يف النار؛ لأنهم ل يحبون النار لأنها مكان غري مريح وفيه عذاب واأمل، وهم اأنا�ص 

كرماء يعطون من اأموالهم للمحتاجني، وينفقونها على اأنف�سهم، كما اأنهم ل يقتلون اإن�سانًا اإل اإذا كان قتله 

حقًا، ويف هذه احلالة احلاكم واملحكمة هما اللذان يحكمان بالقتل، ول يجوز لأي فرد من اأفراد املجتمع اأن 

يقوم باحلكم على النا�ص، ولو حدث هذا لأ�سبح املجتمع غري منظم وهذا ما ل يقره الدين الإ�سالمي. 
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الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه 

الَِّذينمَ  ِ ومَ
َّ

�ُسوُل اهلل ٌد رَّ مَّ مَ قال تعاىل: حمُّ

ُهْم  ْينمَ اُء بمَ ممَ اِر ُرحمَ لمَى اْلُكفَّ اُء عمَ �ِسدَّ
مَ
ُه اأ عمَ ممَ

نمَ  اًل مِّ �سْ ُغونمَ فمَ ْبتمَ دًا يمَ عًا �ُسجَّ اُهْم ُركَّ رمَ تمَ

ُوُجوِهِهْم  يِف  اُهْم  �ِسيممَ انًا  ومَ ِر�سْ ومَ  ِ
َّ

اهلل

اِة  ْورمَ ُلُهْم يِف التَّ ثمَ ِلكمَ ممَ ُجوِد ذمَ ِر ال�سُّ ثمَ
مَ
ْن اأ مِّ

ُه 
مَ
ْطاأ جمَ �سمَ ْخرمَ

مَ
ْرٍع اأ زمَ ُلُهْم يِف اْلإِِنيِل كمَ ثمَ ممَ ومَ

�ُسوِقِه  لمَى  عمَ ى  ومَ ا�ْستمَ فمَ ْغلمَظمَ  ا�ْستمَ فمَ ُه  رمَ اآزمَ فمَ

دمَ  عمَ ارمَ ومَ ِغيظمَ ِبِهُم اْلُكفَّ اعمَ ِليمَ رَّ ُيْعِجُب الزُّ

اِت  احِلمَ ال�سَّ ِمُلوا  عمَ ومَ ُنوا  اآممَ الَِّذينمَ   
ُ َّ
اهلل

ِظيمًا.                                                                                                                                عمَ ْجرًا 
مَ
اأ ومَ ًة  ْغِفرمَ مَّ ِمْنُهم 

الآية )29( من �سورِة الفتِح

الدرس الثالث

معاني املفردات: 
عيٍف.  ّد �سمَ ْمُع �سديٍد �سِ اُء: جمَ اأ�سدَّ

ة(. ْحممَ ُم/رمَ /يمَرحمَ ِحممَ حيٍم مبعنى عطوٍف )رمَ ْمُع رمَ ماُء: جمَ ُرحمَ

ُع/ُركوع(. ْركمَ /يمَ عمَ كمَ ْمُع راِكع. )رمَ عًا: جمَ ُركَّ

�ْسُجُد/�ُسجود(. د/يمَ جمَ ْمُع �ساِجٍد. )�سمَ دًا: جمَ �ُسجَّ

. ْطُلُبونمَ : يمَ ْبتمَغونمَ يمَ

ًة.  اًل: ِزيادمَ �سْ فمَ

ًي.  واُن: ر�سمَ ِر�سْ

ُتُهْم. فمَ ْثلمَُهْم: �سِ ممَ

ْرُع.  ْطُء: اْلفمَ �سَّ المَ

دنا  �سيِّ على  ْنِزلمَ 
ُ
اأ الَّذي  الكتاُب  ْالإِْنيُل: 

الُم.  لْيِه ال�سَّ ى عمَ ِعي�سمَ

دنا  �سيِّ على  ْنِزلمَ 
ُ
اأ الَّذي  الكتاُب  ْوراُة:  التَّ

الُم. لمَيِه ال�سُّ ُمو�سى عمَ
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ِعْنِد  ِمْن  ر�سوٌل  الُم  وال�سَّ الُة  ال�سَّ لمَْيِه  عمَ دًا  مَّ حُممَ نَّ 
مَ
اأ ُح  �سِّ ُتومَ الآيُة 

ُتهْم  وعالقمَ  ، ُموؤِْمنونمَ لأنَّهْم  ْقِوياُء؛ 
مَ
اأ ابُه  حمَ �سْ

مَ
اأ ومَ �سولمَ  الرَّ واأنَّ  اهلِل، 

اِر   عمَ اْلُكفَّ ُهْم ممَ ْطٍف، ولكنَّ ٍة وعمَ ْحممَ ٍة ورمَ بَّ مَ ُة حممَ ِهْم البع�ُص عالقمَ ببع�سِ

ا�ِص  النَّ دعوِة  ِمْن  ُهْم  ُعونمَ نمَ ْ وميمَ ُهْم  ُيقاِتلونمَ ار  اْلُكفَّ نَّ 
مَ
لأ ؛  ذلكمَ رّيُ  غمَ

ى اأثرمَ  رمَ ُهْم يف ُخ�سوٍع، وتمَ لُّونمَ ُيوؤمَّدونمَ �سالتمَ ، وُهْم م�سمَ
ِ
اإِىلمَ الإ�ْسالم

جوِد ِمْن ُوُجوِههْم.  ع ال�سَّ ْو�سِ الِة يِف ممَ ال�سَّ

نمَ  الديِّ ْن�ُسُر  يمَ ِمْن  اأبناِئِهم  نْيِ  بمَ ِمْن  ْخُرُج  يمَ و�سمَ  ، بونمَ يِّ طمَ ْوٌم  قمَ وهوؤلِء 

ا�ِص- اإْن �ساءمَ اهلل.  مَ النَّ بمَنيَّ

 . ُح ِبِه املُوؤمنونمَ ْفرمَ يْء جميٌل يمَ وهذا �سمَ

ُهْم قاموا  لأنَّ نوِب؛  الذُّ ِمْن  ْغِفرًة  نًا، وممَ �سمَ زاًء حمَ ُيْعِطِيهم جمَ �سمَ  
ُ
واهلل

باأعماٍل ح�سنٍة.
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ْتُه الآيُة ؟  رمَ كمَ ي ذمَ ٌد الذَّ مَّ ْن حُممَ 1. ممَ

         هو حممد بن عبد اهلل عليه ال�سالة 

وال�سالم. 

ٍة ؟  اِر ِب�ِسدَّ لونمَ مع الُكفَّ تمَعاممَ 2. مِلاذا يمَ

لأنَّ الكفار يقاتلونهم، ومينعونهم من دعوة 

النا�ص اإىل الإ�سالم. 

  
)�سلى اهلل عليه و�سلم(

�سحاُب حممٍد 
مَ
ُل اأ اممَِ عمَ ْيفمَ يمَُ 3. كمَ

ْع�سًا ؟  ِهم بمَ بع�سمَ

التعامل مع اأ�سحاب حممد باملحبة والعطف 

والرحمة. 

الِتِهم و�ُسُجوِدِهم ؟  لمَى �سمَ ُدُلنا عمَ ي يمَ 4. ما الذَّ

يدلنا على ذلك اأثر ال�سجود على وجوههم. 

ِة اإىل  افمَ ُهْم ِباْلإ�سِ تمَ فمَ  �سِ
ُ
رمَ اهلل 5. اأّيْن ذكمَ

ِذْكِرِهْم يف اْلُقراآِن ؟ 

ذكر اهلل �سفتهم يف التوراة والإنيل اإ�سافة 

اإىل القراآن. 

دريباُت التَّ

َأّوالً: َأْسئَلُة االْسِتيْعاِب: 

دريُب )35(:    التَّ

 : ِة يمَمَ اِل تَّ ِة ال لمَ ِئ ْس �
مَ

ن اْلأ ِجْب عمَ
مَ
 اأ

هونمَ ؟ �ْسبمَ ًا ماذا يمَ ْع�سمَ ِهُم بمَ ْع�سِ ِة بمَ دمَ عاُوِنِهْم وُم�ساعمَ 6. املُ�سلمونمَ يِف تمَ

ي�سبهون الزرع الذي اأخرج فروعه وا�ستوى على �سوقه. 

ارمَ ؟  فاُت اْلُكفَّ ا ُتغيُظ هِذِه ال�سِّ 7. مِلْاذمَ

لأنهم ل يريدون اأن يروا امل�سلمني اأقوياء اأ�سداء. 

ًا ؟  احِلمَ ُل �سمَ ْعممَ ْن يمَ اُء ممَ زمَ 8. ما جمَ

جزاوؤه اجلنة. 
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ْع عالمةمَ )√( اأماممَ امْلراِدِف   �سمَ

اأْتي:  ا يمَ طٌّ ِفيممَ ُه خمَ ملا حتتمَ

اُء:  �ِسدَّ
مَ
وؤُلِء ِرجاٌل اأ 1. همَ

بونمَ )     (            يِّ اأ. طمَ

ْقِوياُء )√(     
مَ
ب. اأ

ثريونمَ )    ( ج. كمَ

ِهْم:  ْع�سِ عمَ بمَ ماُء حنيمَ يتعاملونمَ ممَ 2. ُهْم ُرحمَ

ُطوفون )√(           اأ. عمَ

اُء )    (     ممَ ب. ُحكمَ

ِفُقونمَ )    ( ج. ُمتَّ

ُهْم ةمَ لأنَّ بمَ يِّ ْعمالمَ الطَّ
مَ
لونمَ اْلأ ْعممَ 3. ُهْم يمَ

 : ْبتمَغونمَ الثَّوابمَ  يمَ

غيبونمَ )   (              اأ. يمَ

ب. ُيريدونمَ )√(    

ْعملونمَ )    ( ج. يمَ

َرَداِت:  ثانياً: تدريباُت املْف

التدريب )36(:

واُن اهلِل عليِهْم:  4. املُ�سلمونمَ ِر�سْ

ُف )    (   ج. العذاُب )    ( ومَ ُبول )√(            ب. اخلمَ اأ. القمَ

 :
ُ
ُه اهلل رمَ كمَ ي ذمَ لمَُهممَ الذِّ ثمَ ذا ممَ 5. وهمَ

ُتُهْم )    ( فمَ ُهْم )√(          ج. �سِ ديْثُهْم)     (            ب. ِمثالمَ اأ. حمَ

ه:  ادمَ �سمَ ْرُجو حمَ ي نمَ ا الذِّ ْرُعنمَ 6. هذا زمَ

ُتنا )    ( عمَ ْزرمَ ُتنا )    (       ج. ممَ باُتنا )√(                 ب. فاِكهمَ اأ. نمَ

باِت زادمَ ِظلَُّه:  ْطُء النَّ رُثمَ �سمَ 7. اإذا كمَ

ْرُعُه )√( اُقُه )    (              ج. فمَ ُلُه )    (                 ب. �سمَ �سْ
مَ
اأ. اأ

ِة على �ُسوِقها:  رمَ جمَ ْت ُفروُع ال�سَّ بتمَ 8. نمَ

ْطراِفها )    (         ج. ُفروِعها )    (
مَ
اأ. ُجذوِعها )√(                ب. اأ
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ْخِدم اْلِكلمَماِت ْالآِتيةمَ يِف ُجمِل:  ِا�ْستمَ

اجلملةالكلمة

وضعُت الكتاب على الطاولة.َعلَى

من أين أنَت ؟ ِمْن

سجد املصلِّي، واستغفر اهلل. َسَجَد

استغلظت الشجرة، وأثمرْت. اِستغلََظ

أخرج الصائم زكاة الفطر. أَْخرََج

يعجبني حديث خالٍد. يُْعِجَب

قابلُت الطبيب للعالج. ِل

استقبلني محمٌد في بيته وأكرمني. و :

ْحوِ:  ثالثاً: تدريباُت النَّ

التدريب )37(:
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ْل ما يف املجموعة )اأ( مبا يف املجموعِة )ب( من ِعباراٍت  �سِ

ابتمَها:  ِعْد ِكتمَ
مَ
ٍل ُمفيدٍة، واأ ّوْن منها ثماين ُجممَ  ُثمَّمَ كمَ

اجملموعة )ب(اجملموعة )أ(

 ِلنَُّهْم إِْخَوٌة ُمَتحابُّوَن1. اإلجنيل

جودِ ِمْن ُوُجوِهِهْم2. نَزَلَِت التَّوراُة   في َمْوِضِع السُّ

   َجزَاًءُ َحَسَنا3ً. الرَُّسوُل وَأَْصَحابُه أَْقِويَاُء

الُم4. يُّؤّدي امْلُْسلُِمون َصالتَُهْم   نَزََل على ِعيسَى َعلَْيِه السَّ

الِة   ذُنوبََك5. رَأَيُْت أَثَرَ الصَّ

ْعَوِة6. َسَيْجزيَك اهلُل َعلَى َهَذا الَْعمِل     ِلَنَُّهْم َمَنعوُهْم ِمْن الدَّ

الُم7. َغَفرَ اهلُل  َعلَى موَسى َعلَْيِه السَّ

  في َخُشوٍع8. َحارَبَُهُم امْلسلموَن

ْدريُب )38(: التَّ

الإنيل نزل على عي�سى عليه ال�سالم.  .1

نزلت التوراة على مو�سى عليه ال�سالم.  .2

اإخوة  لأنهم  اأقوياء؛  واأ�سحابه  الر�سول   .3

متحابون. 

يوؤدي امل�سلمون �سالتهم يف خ�سوع.  .4

اأثر ال�سالة يف مو�سع ال�سجود من  راأيت   .5

وجوههم.

جزاًء  العمل  هذا  على  اهلل  �سيجزيك   .6

ح�سنًا.

غفر اهلل ذنوبك.   .7

من  منعوهم  لأنهم  امل�سلمون؛  حاربهم   .8

الدعوة.
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امَلأ�سئلمَِة  ْن  عمَ ِجّب 
مَ
اأ ُثمَّ  النَّ�صمَ   

مَ
ِاقراأ   

ْعّدُه:  الَّتي بمَ

ا�ص  ا النَّ عمَ ٌد ر�سوُل اهلِل )�ص(، دمَ مَّ حُممَ

ا  عمَ دمَ ما  كمَ اْلواِحد،  باهلل  اْلإِمياِن  اإىِل 

 ،
ِ
نام �سْ

مَ
ْاْلأ ِعباّدِة  ْرِك  تمَ اإىل  ار  اْلُكفَّ

اُنوا  كمَ الَّتي  ِة  ّيئمَ ال�سَّ ماِل  عمَ
مَ
اْلأ ْرِك  وتمَ

ها.  لونمَ ْعممَ يمَ

ِمْثل  دِة  اجليِّ ال  ْعممَ
مَ
اْلأ اإِىل  اُهم  دعمَ ومَ

لْلُمحتاجني،  املاِل  ْقدمِي  وتمَ الِة،  ال�سَّ

�ُسرِب  كمَ ئِة،  ِيِّ ال�سَّ الأعماِل  ْرِك  وتمَ

ْمواِل 
مَ
اأ ْخِذ 

مَ
واأ ْولِد، 

مَ
اْلأ ْتِل  وقمَ ْمِر،  اخْلمَ

ه  ابمَ حمَ واأ�سمَْ ْهلمَُه 
مَ
اأ ا  عمَ دمَ ما  كمَ  ، اْلآخرِينمَ

ْعوِة؛  �ْسِر الدَّ ِل ونمَ ممَ ة اإىِل العمَ كَّ انمَ ممَ و�ُسكَّ

ٌة كبريٌة ِمنمَ الّرجاِل  موعمَ ْ فاآمنمَ ِبِه جممَ

ا ُطِلبمَ  ِملوا ُكلَّ ممَ دقوُه، وعمَ والّن�ساِء و�سمَ

ِمْنُهْم. 

رابعاً: تدريبات القراءة:

التدريب )39(:

الأ�سئلة: 

ا�صمَ ؟   اْلنَّ
)�سلى اهلل عليه و�سلم(

ُد  ا حممَّ عمَ 1. اإلممَ دمَ

        دعاهم اإىل الإميان باهلل الواحد.

 ؟ 
ِ
نام �سْ

مَ
عون باْلأ نمَ انمَ الكفاُر يمَ�سْ امَذا كمَ 2. ممَ

        كانوا يعبدونها. 

ها ؟  لونمَ ْعممَ اُر يمَ ُة الَّتي كانمَ اْلُكفَّ ئمَ يِّ ْعماُل ال�سَّ
مَ
3. ما اْلأ

   من الأعمال ال�سيئة لدى كفار مكة؛ عبادة الأ�سنام، وال�سرك باهلل، و�سرب اخلمر وقتل  

       الأولد، واأخذ اأموال الآخرين. 

ةمَ ؟  كَّ ْهلمَ ممَ
مَ
ُه واأ حابمَ �سْ

مَ
�سوُل اأ مرمَ الرَّ

مَ
4. ِبمَ اأ

        اأمرهم بن�سر الدعوة اإىل اهلل. 

 ؟ 
)�سلى اهلل عليه و�سلم(

�سوِل  ِة الرِّ ْعومَ ْت نتيجُة دمَ انمَ اذا كمَ 5. ممَ

   كانت النتيجة اأن اآمن جمموعة من الرجال والن�ساء، و�سدقوه، وعملوا ما طلبه  منهم. 
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اُر اذا فعلمَ اْلُكفَّ 6. ممَ

حاِبه ؟  �سْ
مَ
�سوِل )�ص( واأ  بالرَّ

عذبوهم عذابًا �سديدًا.

�سوُل )�ص( علمَ الرَّ 7. ماذا فمَ

ِة ؟  دَّ ةمَ ِب�سمَ كَّ ْهُل ممَ
مَ
ُه اأ بمَ حنيمَ حارمَ

هاجر اإىل املدينة. 

ْع�ُص  ي ما يقوُم بِه اْلبمَ مِّ 8. ماذا ُت�سمَ

ل اُمِ اِء والتَّعمَ رمَ ْيِع وال�سَّ ْنِع اْلبمَ ِمْن ممَ

عمَ  ًا ممَ اِليَّ ممَ ًا ومَ اِريَّ  جِتمَ

ا�ِص ؟  ْع�ِص النَّ     بمَ

اأ�سمي ذلك )املقاطعة(.

ا�ِسُب: ا ُينمَ مَ ي مبمَ اأْتِ ا يمَ راغمَ ِفيممَ  ِاْمالأ اْلفمَ

ُه اإِىل التَّْوحيد.  حابمَ   اأ�سْ
)�سلى اهلل عليه و�سلم(

ُد مَّ ا حُممَ عمَ 1. دمَ

اِدّيِة ُروِج اإِىلمَ اْلبمَ ةمَ        ج.  اخْلُ كَّ قاِء يف ممَ اأ. التَّْوحيد           ب.  البمَ

ليِه و�سلَّم.  عمَ
ُ
لَّى اهلل ٍد �سمَ مَّ يِدنا حُممَ ُة �سِّ ْعومَ داأْت دمَ ةمَ بمَ كَّ 2. يِف ممَ

ْت جمَ رمَ داأْت          ج. خمَ ْت        ب.  بمَ همَ اأ. اْنتمَ

ِة.  نمَ �سمَ اِل احْلمَ ْعممَ
مَ
3. الإْ�سالُم يمَدعو اإِىلمَ ْالأ

ُم دِّ ُل         ب. يمَدعو          ج.  ُيقمَ ْعممَ اأ. يمَ

 .
ِ
ْركاِن ْالإِ�ْسالم

مَ
الُة ُرْكٌن ِمْن اأ 4. ال�سَّ

ٌة           ج. ِمْن اأ. ُرْكٌن         ب. واِجبمَ

لمَى امْلُ�سلِمني. ُة املُْحتاِجنيمَ واِجبٌة عمَ دمَ اعمَ �سمَ 5. ممَ

ِة         ج. املُْحتاِجنيمَ
مَ
ُجِل         ب. امْلراأ اأ. الرَّ

ْط. قمَ ِة اهلِل فمَ وُت ِبُقْدرمَ ْفُل وميمَ ْحيا الطِّ 6.  يمَ

ْي�سًا
مَ
ْم          ج. اأ عمَ ْط         ب. نمَ قمَ اأ. فمَ

التدريب )40(:
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ٍة:  دمَ ِفي ٍل ُم ةمَ يِف ُجممَ ارمَاِت ْالآتي بمَ ِع اِت واْل ممَ ِل كمَ م اْل ِد ْخ تمَ  ِا�ْس

 الواِحُد : ل اأوؤمن اإل باهلل الواحد الأحد.
ُ
اهلل  .1

: ترك امل�سافرون اأمتعتهم يف �سالة املطار. كمَ رمَ تمَ  .2

الَِّتي: هذه هي الطالبة التي فازت باجلائزة.  .3

ْمِر: حرم الإ�سالم �سرب اخلمر. �ُسْرُب اخلمَ  .4

ِرين: ل تطمع يف اأموال الآخرين. ْمواُل الآخمَ
مَ
اأ  .5

ْهلُه: زار خالد اأهله.
مَ
اأ  .6

اُن: �سكان  مدينة اخلرطوم يزورون املر�سى. �ُسكَّ  .7

�ْسٌر: يهتم اإبراهيم بن�سر الأخبار ال�سارة نمَ  .8

التدريب )41(:
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�ْسوؤمَاِل ْالآِتي:  ْن الَّ ابِتكمَ عمَ ًة يِف اإِجمَ ِلممَ ايِل )60( كمَ ومَ  اْكُتْب حمَ

اِبهمَ – من حيُث  حمَ �سْ
مَ
اأ  ومَ

)�سلى اهلل عليه و�سلم(

ٍد  مَّ مَ ْن حممَ ْت عمَ ثمَ دَّ مَ ْت الآيُة التي حتمَ ر�سمَ كْيفمَ عمَ

هم وقيامهم ب�سالتهم وتعاونهم مع اإخوتهم ؟   ْينمَ التعامُل مع الكفاِر وفيما بمَ

خامساً: تدريبات الكتابة:

التدريب )42(:
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راجمَ ُكلِّ احُلروِف  �ستِطيُع ا�ْستمَخمَ ْل تمَ  همَ

ا  ْكُتُبهمَ تمَ ومَ ِة  اِبقمَ ال�سَّ ة  الآيمَ ِمْن  ية  ائَّ الِهجمَ

ة يِف  بمَ تَّ ت بها ُمرمَ اءمَ مع الكلمة التي جمَ

اِل؟ ا يِف امْلِثمَ ممَ كِل كمَ ا ال�سَّ ذمَ ِة ِبهمَ ائممَ قمَ

احلروف الهجائيةالكلمةاحلرف

أ.ءأشداءاملثال: أ

ببينهمب

تتراهمت

ثأثرث

جسّجداج

حمحمدح

خأخرجخ

دوعدد

ذالذينذ

ررسولر

ززرعز

سسوقهس

ششطأهش

صالصاحلاتص

ضفضالًض

طشطأهط

ظعظيماًظ

التدريب )43(:
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ْدرِيُب )44(: التَّ

عزرعع

غيبتغونغ

ففيف

قسوقهق

ككزرعك

لليغيظل

ممثلهمم

نمنهمن

هـبهمهـ

والتوراةو

ييعجبي

: اِت ممَ ِل كمَ نمَ اْل ِب ِم ا�سِ نمَ ه امْل اِن كمَ نمَ يِف م ي و ْن تَّ ِع ال �سمَ ، ومَ كمَ ي لمَ ى عمَ لمَ ا مُيْ ْب ممَ ُت ُاْك

لأنهم  اأقوياء؛  واأ�سحابه  الر�سول  واأن  اهلل،  عند  من  ر�سول  وال�سالم  ال�سالة  عليه  حممدًا  نَّ 
مَ
اأ تو�سح  الآية 

موؤمنون، وعالقتهم ببع�سهم عالقة حمبة ورحمة وعطف، ولكنهم مع الكفار  غري ذلك؛ لأن الكفار يقاتلونهم 

ومينعونهم من دعوة النا�ص اإىل الإ�سالم، وهم م�سلُّون يوؤدون �سالتهم يف خ�سوع، وترى اأثر ال�سالة يف مو�سع 

ال�سجود من وجوههم. 

بون، و�سيخرج من بني اأبنائهم من ين�سر الدين بني النا�ص- اإن �ساء اهلل.  وهوؤلء قوم طيِّ

وهذا �سيٌء جميل يفرح به املوؤمنون. 

واهلل �سيعطيهم جزاًء ح�سنًا، ومغفرة من الذنوب؛ لأنهم قاموا باأعمال ح�سنة.
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ِهْمتمَ ِمن  ما فمَ �ْسبمَ اِبِه حمَ حمَ �سْ
مَ
اأ  ومَ

)�سلى اهلل عليه و�سلم(

ْمِد  ْن حُممَ كمَ عمَ ءمَ المَ ث ُزممَ  حدِّ

ا: همَ �ْستمَ رمَ ِة الَِّتي دمَ ِرميمَ ِة اْلكمَ ْالآيمَ

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

سادساً:
تدريبات الكالم:

ْدرِيُب )45(: التَّ
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و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  دعا 

اإىل  دعاهم  كما  التوحيد،  اإىل  امل�سلمني 

خلق  الذي  الأحد  الواحد  اهلل  عبادة 

الكفار  حارب  ولذلك  املخلوقات:  جميع 

اأبوبكر  و�ساحبه  هو  فخرج  الإ�سالم،  نبي 

املدينة  اإىل  املكرمة  مكة  من  ال�سديق 

املنورة.

ويف املدينة املنورة ا�ستقبله النا�ص ا�ستقباًل 

كبريًا، و�ساعدوه يف ن�سر الدين اجلديد.

يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  مكث 

النبوي، ومن  امل�سجد  املنورة وبنى  املدينة 

سابعاً: 
 تدريباُت َفْهِم املسموِع:

ْدرِيْب )46(: التَّ

اِْسَتِمْع ِإَلى النَّص
داً ُثمَّ َأِجْب َعْن  َجيَّ

ِتي َبْعَدُه:   ْاأَلْسِئَلِة الَّ

هناك بداأ الإ�سالم ينت�سر يف بالد كثرية.

�ْسِئلمَة:
مَ
 ْالأ

؟ ْعُبُد امْلُ�ْسِلُمونمَ ا يمَ اذمَ 1. ممَ

يعبدون الإله الواحد.

ُيريُد  حنيمَ  املُ�ْسِلُم  ُه  تمَوجَّ يمَ ْينمَ 
مَ
اأ اإىِل   .2

؟ الةمَ ال�سَّ

يريد  حني  القبلة  اإىل  امل�سلم  يتوجه 

ال�سالة.

ميعمَ امْلمَْخلوقاِت؟ لمَقمَ جمَ ْن الَّذي خمَ 3. ممَ

اهلل هو الذي خلق جميع املخلوقات.

عليِه   
ُ
اهلل �سلَّى  �سوِل  الرَّ رجمَ  خمَ ْن  ممَ عمَ  ممَ  .4

؟ ةمَ كَّ لَّممَ ِمْن ممَ و�سمَ

خرج مع �ساحبه اأبي بكر ال�سديق من مكة.

با؟ همَ ْينمَ ذمَ
مَ
5. اإِىل اأ

ذهبا اإىل املدينة املنورة. 

 عليِه 
ُ
�سوِل �سلَّى اهلل الرَّ ي ُخروجمَ  مِّ ُت�سمَ 6. ماذا 

ةمَ اإِىل املدينِة؟ كَّ لَّممَ ِمْن ممَ و�سمَ

اأ�سمي خروج الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم من 

مكة اإىل املدينة بالهجرة.

اِلّيًا؟  ة حمَ ورمَ 7. اأينمَ تقُع املدينُة املنَّ

تقع يف اململكة العربية ال�سعودية.

؟ ةمَ كَّ يها امل�سلمونمَ يِف ممَ ا اْلِعبادُة الَّتي ُيوؤمَدِّ 8. ممَ

يف  امل�سلمون  يوؤديها  التي  العبادة  هو  احلج 

مكة.
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رْيِ  ِك ِعبامَدِة غمَ ا�ص ِلرتمَ ا الإ�سالُم النَّ عمَ 1- دمَ

اهلِل )نعم(.

هلِل  ِريٍك  �سمَ ْعِل  جمَ ُم  دمَ عمَ اُه  ْعنمَ ممَ ْوِحيُد  التَّ  -2

اىلمَ )نعم(. عمَ تمَ

ى  مَّ ةمَ اإِىلمَ املدينِة لمَ ُي�سمَ كمَ 3- اخُلرُوِج ِمْن ممَ

ة )ل(. اخلروج من مكة اإىل املدينة  ِهْجرمَ

ي�سمى هجرة.

لمَْيِه  عمَ ِللَّر�ُسوِل  اْلُكفاِر  ة  بمَ ارمَ حُممَ ْولمَ  لمَ  -4

ةمَ )نعم(. كَّ كمَ ممَ رمَ مَا تمَ م ملمَ المَ ال�سَّ

�ْسِر  نمَ يِف  ِة  ِْدينمَ املمَ ْهُل 
مَ
اأ اِعْد  ُي�سمَ  ْ ملمَ  -5

 )ل(. �ساعد اأهل املدينة يف ن�سر 
ِ
م الإِ�ْسالمَ

الإ�سالم.

التدريب )47(:

كانت  إن  بـ)نعم(  أجــب 
)ال(  وبـ  صحيحة  اإلجابة 
خطأ  ــة  اإلجــاب كانت  إن 

وصحح اخلطأ: 

ادِة )نعم(. ا ِلْلِعبمَ ْيهمَ اِجُر اإِلمَ مَ�ساِجِد الَّتي ُنهمَ بِويُّ ِمْن املمَ نمَ 6- املمَ�ْسِجُد الَّ

ِة )ل(. متت الهجرة اإىل مكة بعد الهجرة اإىل املدينة. ِة اإِىلمَ امْلمَِدينمَ ةمَ ْقبلمَ الِهْجرمَ كَّ ُة اإِىل ممَ ْت اْلِهْجرمَ َّ 7- متمَ

ةمَ )ل(. رافق اأبوبكر ال�سديق الر�سول يف طريقه اإىل املدينة. كَّ لمَ يِف طِريقِه اإِىلمَ ممَ يق الْر�ُسومَ دِّ بُوبْكٍر ال�سّ
مَ
قمَ اأ افمَ 8- رمَ

اِت الآتيةمَ يِف ُجْمٍل ُمِفيدٍة: دمَ  امْلُْفرمَ
ِ
ْخِدم التَّْدريُب )48(: ِا�ْستمَ

اجلملةالكلمة

دعا الرسول صلى اهلل عليه وسلم أهل مكة إلى اإلسالم.دََعا

التوحيد أن تؤمن باهلل وال تشرك به شيئاً.التَّْوِحيُد

يجب على املسلم أن يخلص العبادة هلل وحدة.ِعبادَُة

ال نعبد إال اهلل الواحد.الواِحُد

خلق اهلل جميع اخمللوقات.َجِميع

حارب كفار قريش الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه.حارََب

هاجر محمد و أبوبكر إلى املدينة املنورة. هاَجرَ

نشر املسلمون اإلسالم خارج اجلزيرة العربية.نََشرَ
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ا ُيَناِسُب:   َأْكِمْل َما َيْأِتي ِبَ
ٍب. يِّ  طمَ

ٍ
الم ا�ص ِلالإِ�سالم ِبكمَ دعا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم النَّ 1 .

ا�ص اإىِل التوحيد. ْدُعو النَّ اء الإِ�سالممَ يمَ جمَ 2 .

 وعبادِة الإله الواحد.
ِ
دعوونمَ ِلرْتِك عبادة الأ�سنام الَّنا�ُص ممَ 3 .

.
ِ
م ُخول يِف الإِ�ْسالمَ ا�ِص الدُّ ْطلمَُب الر�سول ِمْن النَّ يمَ 4 .

ِديِد. يِن اجلمَ ِتِهم اإِىل الدِّ ُعومَ ِبِب دمَ �ُسولمَ اإل ِب�سمَ اُر الرَّ ما حارب الُكفَّ 5 .

ا. ُروا الهجرة ِمْنهمَ رَّ بٌة وقمَ عمَ ةمَ �سمَ كَّ ياةمَ يِف ممَ نمَ احلمَ
مَ
رمَ امل�سلمونمَ ِباأ عمَ �سمَ 6 .

ِميل ؟  �ْسُلوب جمَ
ُ
ِة ِباأ ْعومَ ِة والدَّ ومَ ِباحِلّكممَ

مَ
ْيِف اأ ينمَ ِبال�سَّ لَّ انت�سر الدَّ همَ 7 .

م واملُ�ْسلِمنْي.  لمَى الإِ�سالمَ رْيًا عمَ ِة املنورة خمَ ةمَ اإىِل املمَِدينمَ كَّ ُم ِمْن ممَ المَ لمَِيِه ال�سَّ ِبي عمَ ُة النَّ ْت ِهجرمَ كانمَ 8 .

التدريب )49(: 

اُذكــر فيما َيْأِتــي ِســتَّ َكِلَماٍت 
ُســوُل  ٍة َعَلى َأنَّ َما َقَام ِبِه الرَّ َدالَّ
ــاَلُم َقــْد َتَّ ِفي َزمن  َعِليــِه السَّ

مضى: 

دعا.

هاجر.

ن�سر.

�سلى.

ا�ستقبل.

خرج

التدريب )50(:
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1. أَيَْنَ تَدرُُس؟
..................................................................................  

ِبيِب؟ 2. مِلَاذَا ذََهْبَت إِلَى الطَّ
..................................................................................  

3. مَتى تَُعودُ إِلَى الِْبْيِت؟
..................................................................................  

4. ِفي أَّي سْنٍة سَتَتَخرَُّج؟           
       ..................................................................................  
5. ملَاذَا حُتُِب أن جتلس بعيداً؟                                         

..................................................................................  
6. َكّيَف تَُعودُ إِلى َسَكِنَك؟

..................................................................................  
7. َمْن يَْسُكُن َمَعَك؟

..................................................................................  
َة؟ 8. َهْل زُرَْت َمكَّ

..................................................................................  

ْقِومُي:  ثامناً: التَّ

اِلَيِة  )أ(: َأِجــْب َعِن اأْلَْســِئَلِة التَّ
ٍة: عِليَّ ِبُجَمٍل ْفِ
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ٍة: )ب(: َأْدِخِل اْلَكِلَماِت ْاآلِتيَة ِفي ُجَمٍل َتامَّ

اجلملةالكلمة

سافرت بالطائرة٫ِب

توضأت ثم صليت٫ثُمَّ

لم أتأخر عن املوعد.لَْم

أنا رجل مسلم.أَنَا

أنتما تفضالن النوم مبكرين.أَنُْتما

حضرت للتحية.ِل

ال فضل لعربي على عجمّي إال بالتقوى.َفْضل

َماء املسلمون رحماء بينهم.رَُحَ
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ْنُهما   عمَ
ُ
يمَ اهلل �سِ ةمَ – رمَ لمَممَ رمَ ْبِن اأبي �سمَ ْن ُعممَ عمَ

�سول  الرَّ ِحْجر  يِف  ُغالمًا  ُكْنُت   : – قالمَ 
ِدي تمَطي�ُص  كانْت يمَ ، ومَ  عليه و�سلَّممَ

ُ
�سلَّى اهلل

�سلى  اهلِل  �ُسوُل  رمَ يِل  فقالمَ  ِة،  ْحفمَ ال�سَّ يف 

ُكْل  ومَ  ،
مَ
اهلل مِّ  �سمَ ُغالُم  يا  و�سلم:  عليه  اهلل 

ْتِلك  زالْت  ما  فمَ  ، ليكمَ يمَ ا  مِمَّ ُكْل  ومَ  ، ميِنكمَ ِبيمَ

ْعُد.  تي بمَ ُطْعممَ

معاين املفرداِت:

ْعُد. ُجاًل بمَ ِبْح رمَ ْ ُي�سْ ِبيٌّ ملمَ �سمَ ُغالٌم : 

ِتِه،  ِرعايمَ تمَ  ْ حتمَ �سوِل اهلِل:  يف ِحْجر رمَ

ِتِه. ْرِبيمَ تمَ ومَ

ول   ، رمَ خمَ
مَ
اآ اإىِل  اٍن  كمَ ممَ من  ُك  رَّ تمَحمَ تمَ تمَطِي�ُص: 

ْثُبُت يِف مكاٍن واحٍد. تمَ

ُل ِفيِه. ي ُيوؤْكمَ ْحُن الذَّ ُة: ال�سَّ ْحفمَ ال�سَّ

: ُقْل: ) ِبا�ْسِم اهلِل(
مَ
مِّ اهلل �سمَ

ِد اْلُي�ْسرى. دُّ اليمَ ى �سِ ُد اْلُيْمنمَ نُي: اليمَ ْيممَ المَ

ْقُرب ِمنكمَ ؟ : يمَ ليكمَ يمَ

يِف  ِي  التمَ ْت حمَ رَّ ممَ ِا�ْستمَ تي:  ُطْعممَ ِتْلكمَ  الْت  ازمَ ممَ

�سوُل �سلَّى اهلل عليه  ني الرَّ همَ جَّ ما ومَ ْكِل كمَ
مَ
ْالأ

ْت عادًة يل . حمَ بمَ �سْ
مَ
و�سلم واأ

الدرُس الرابُع

 تهدف درو�ص الوحدة الثانية اإىل حتقيق الأهداف التالية 

تقدمي بع�ص الآداب التي ينبغي التم�سك بها عند تناول الطعام اأو حني يكون الإن�سان يف الطريق العام   1 .

، حيث اأن تناول الطعام ، ي�سمل طريقة اختياره وطريقة اإدخاله يف الفم ، والواجبات الجتماعية التي 

تفر�ص على الإن�سان حني يكون يف الطريق العام �سلوكًا ح�ساريًا يعك�ص ثقافة الإن�سان امل�سلم مما ينبغي 

اأن يلتفت اإليها نظر املتعلم للعربية من الناطقني باللغات الأخرى .

متكني املتعلم من ا�ستيعاب وفهم جمموعة املفردات التي تدور حول املو�سوع املعرو�ص للدرا�سة ) اآداب  2 .

الأكل واآداب الطريق( .

تزويد الدار�ص مبجموعة من الرتاكيب التي جتعله ملمًا بقدر من الرتاكيب ال�ساحلة لال�ستخدام يف  3 .

�ستى مواقف التعامل مع الطعام اأو وجود الإن�سان يف الطريق .

متكني الدار�ص من التمييز بني اجلملة ال�سمية واجلملة الفعلية . 4 .

رفع م�ستوى الطالب يف مهارات القراءة والكتابة وفهم الكالم وامل�ساركة يف مواقف الكالم يف حدود  5 .

معينة بحيث ميكنه التعبري وامل�ساركة مع الآخرين .

   آداُب األكِل 

األهداف :



63

   

 





  

 

       

                                 
                                
                                         
                                   
                                 
                                       
                               
                                    

        

                               

ُهومَ  ، ومَ ةمَ لمَممَ ديثمَ عمُر ْبُن اأبي �سمَ ى هذا احْلمَ ومَ رمَ

و�سلم   عليه  اهلل  �سلى  �سوِل  الرَّ ِة  ْوجمَ زمَ اْبُن 

لَّى  �ُسوُل اهلِل �سمَ ها رمَ جمَ وَّ زمَ ( الَّتي تمَ ةمَ لمَممَ مِّ �سمَ
ُ
)اأ

ا�صمَ  . عمَ ةمَ لمَممَ بي �سمَ
مَ
فاِة اأ ْعدمَ ومَ لَّم بمَ �سمَ ِليِه ومَ  عمَ

ُ
اهلل

ِليِه  عمَ  
ُ
اهلل لَّى  �سمَ اهلِل  �ُسوِل  رمَ ِبْيِت  يِف  ُر  ُعممَ

ويف  لوِك،  ال�سُّ اآدابمَ  ُه  لَّممَ عمَ ومَ اُه،  بَّ رمَ فمَ لَّم  �سمَ ومَ

اهلِل  �ُسولمَ  رمَ نَّ 
مَ
اأ ُر  ُعممَ ْحِكي  يمَ ديِث  احْلمَ هذا 

ما  ُه اأْن يقولمَ ِعْندمَ لَّممَ عّلممَ �سمَ ِليِه ومَ  عمَ
ُ
لَّى اهلل �سمَ

َى  اْلعاّم : َعْن امَْلَ

ماممَ 
مَ
ي اأ عام الذَّ ْي�صمَ ِمنمَ الطَّ ريب ِمْنُه، ولمَ  اْلقمَ

ِ
عام ُكلمَ ِمنمَ الطَّ

ْ
اأ ْن يمَ

مَ
ِدِه اْلُيْمنى، واأ ُكلمَ ِبيمَ

ْ
اأ ْن يمَ

مَ
: )ِبا�ْسِم اهلِل(، واأ كلمَ

مَ
 اْلأ

ُ
اأ ْبدمَ يمَ

ِدنا. ِل يمَ ناومَ عيدًا عْن ُمتمَ ا ُنِحبُّ واإِْن كانمَ بمَ ُكلمَ مِمّ
ْ
اأ ْن نمَ

مَ
يمَجوُز اأ عًا فمَ وِّ نمَ دًا ُمتمَ دِّ عمَ عاُم ُمتمَ ِريمَن، اإِلَّ اإِذا كانمَ الطَّ الآخمَ

اِمِه. عمَ ناُوِل طمَ همَ يِف تمَ حمَ عادًة لمَ بمَ �سْ
مَ
ُر ِبذلكمَ حتَّى اأ ِملمَ ُعممَ ْد عمَ قمَ ومَ
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اِلَيِة :  َأِجْب َعِن اأَلْسئلِة التَّ
ةمَ ؟ لمَممَ ِبي �سمَ

مَ
بَّى عمُر ْبُن اأ رمَ ْينمَ تمَ

مَ
اأ  .1

  تربى عمر بن اأبي �سلمة يف بيت ر�سول اهلل 

)�ص(.

ْفتمَ  رمَ ْيفمَ عمَ ْعِرُف اآدابمَ الأِكل، كمَ ُر ل يمَ كانمَ ُعممَ  .2

ِلكمَ ؟ ذمَ

يف  تتحرك  كانت  يده  لأن  ذلك  عرفت    

ال�سحفة.

�سوُل  �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم ؟ ُه الرَّ رمَ ممَ
مَ
مباذا اأ  .3

اأمره باأن ياأكل بيده اليمنى، واأن ياأكل من   

الطعام القريب منه.

َأوَّالً: َأْسَئلُة االْستيعاِب:

ْدرِيباُت  التَّ

ْدريُب )51( : التَّ

ِديِث. ْت يِف احْلمَ دمَ رمَ ْكِل الَّتي ومَ
مَ
ْع�صمَ اآداِب الأ ُاْذُكْر بمَ  .4

من اآداب الأكل التي وردت يف احلديث: اأ. الت�سمية يف بداية الأكل   

  ب. الأكل باليد اليمنى.     ج. الأكل من الطعام الذي بقرب منك.

ليِه ؟ ِعام الَّذي   ل يمَ ُكلمَ ِمنمَ الطَّ
ْ
اأ ْن يمَ

مَ
ُجوُز ِلالإِْن�ساِن اأ تى يمَ ممَ  .5

يجوز لالإن�سان الأكل من الطعام الذي ل يليه اإذا كان الطعام متنوعًا.  

ْكِل ؟
مَ
ْبلمَ الأ قوُل قمَ ا تمَ اذمَ ممَ ، فمَ

ِ
عام ناُولمَ الطَّ ْدتمَ تمَ رمَ

مَ
اإذا اأ  .6

اأقول: با�سم اهلل، قبل الأكل.  

 ؟
ِ
عام لمَ الطَّ ناومَ تمَ ِباأيِّ يٍد تمَ  .7

اأتناول الطعام باليد اليمنى.  

ُكُل ؟
ْ
اأ ها تمَ يِّ

مَ
ِمْن اأ ة فمَ ْطِعممَ

مَ
ْنواٌع ِمنمَ الأ

مَ
كمَ اأ عمَ اأماممَ اإِذا ُو�سِ  .8

اآكل من الطعام ما اأرغب يف اأكله.  
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َطَأ: ح اخْلَ حيَحة، وَعالمَة )x( َأَماَم اْلِعباَرِة اخَلاِطَئة، َوَصحِّ  )أ( َضْع عالمة )√( َأَماَم اْلِعباَرِة الصَّ

)x(  َةم لمَممَ جمَ اأمَّ �سمَ وَّ زمَ ْن تمَ ُل ممَ وَّ
مَ
�سوُل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ 1.  الرَّ

   كانت اأم �سلمة متزوجة من اأبي عبد اهلل بن عبد الأ�سد من قبل.

�سوِل �سلى اهلل عليه و�سلم ) √  (. ْيِت الرَّ ة يِف بمَ لمَممَ بي �سمَ
مَ
ُر ْبُن اأ بَّى عممَ رمَ 2.   تمَ

ْكِل  )  √  (.
مَ
نَّ اْلُغالممَ ل ُيجيُد اآدابمَ الأ

مَ
لَّممَ اأ �سمَ ِليِه ومَ  عمَ

ُ
لَّى اهلل �سوُل �سمَ ظمَ الرَّ 3.  لحمَ

ْقُرُب ِمْنُه )x( .  بل كانت يده تطي�ص يف ال�سحفة. عام الَّذي يمَ اأُكُل ِمنمَ الطَّ كانمَ عمُر يمَ  .4

ِل  )  √  (. كمَ
مَ
رمَ اآدابمَ الأ لَّممَ ُعممَ �سمَ ِليِه ومَ  عمَ

ُ
لَّى اهلل ِبيُّ �سمَ لَّممَ النَّ عمَ  .5

ْدرِيُب )52(: التَّ
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َمِل اآْلِتيِة باْخِتياِر اْلَكلَمِة املناسبِة ِمَن اْلقائمِة :  اِْمأِل اْلفراغاِت ِفي اْلُ

اجْلُْملَُةم
الَقائَِمُة

ٌد وَلَدُه بِأَْن  يسمي  اهلَل َقْبَل الَْكِل.1 الُْيْسرَىأََمرَ ُمَحمَّ

الّصْحفَةَجلَْسُت ِفي امْلْقَعِد الَوَِّل، وََجلََس َصديقي في املقعِد الَِّذي يليني.2

َعادًَةيَْهَتمُّ املسلُم بتربية وَلَِدِه.3

يَلِيِنيال تَأُْكْل بَِيِدَك اليسرى يا ُغالُم4

ِحْجرآُكُل بَِيِدي الُْيْمَنى عادًة.5

تَرْبَِيِةوََضْعُت الصحفة َعلَى املَائِدِة، ثُمَّ بدأُْت اْلَْكَل.6

ِه بَْعَد أَْن َماَت أَبُوه.7 ِبيُّ ِفي حجر َجدِّ َيأَْصَبَح الصَّ يَُسمِّ

ْفَرداِت: ثانياً: تدريباُت امْلُ

التدريب )53(:
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 اِْقرأ اأَلْمِثَلَة اآلتيَة: 
اأ/

خالٌد م�سافٌر.

حمموٌد طالٌب.

عمُر تعلَّممَ اآدابمَ الأِكل.

ب/

وماِل. ْكٌر  اإىل ال�سّ رمَ بمَ �سافمَ

ًة ِلوِالِدِه. المَ ٌد ِر�سمَ كتبمَ حممَّ

ةمَ على املائِدِة. ْحفمَ ِت اْلبنُت ال�سَّ عمَ �سمَ ومَ

يها  مَّ ا ُن�سمَ ْبدوءًة باأ�سماٍء هي: خالٌد وحمموٌد وعمُر؛ ِلذمَ لمَ يِف املجموعِة  )اأ( جاءْت ممَ ممَ نَّ اجْلُ
مَ
ُنالِحُظ اأ

يًة. جملًة ا�سمَّ

عمَ ؛ لذا  �سمَ تمَبمَ ، ومَ ر ، كمَ افمَ اٍل ِهي: �سمَ ْفعمَ
مَ
ْبُدوءًة باأ اءْت ممَ ِة )ب( جمَ لمَ يِف امْلمَْجُموعمَ ممَ نَّ اجْلُ

مَ
ا ُنالحُظ اأ ممَ كمَ

ًة. يها ُجْملمًَة ِفْعِليَّ مِّ ُن�سمَ

ثالثاً: تدريباُت الّنْحوِ: 

التدريب )54(: 
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َمِل اآلِتيِة : ْ َنْوَع ُكلِّ ُجْمَلٍة ِمَن اْلُ  َبيِّ

ْملمَُة ااجْلُ وُعهمَ نمَ

ُب كبرٌي. امْلمَْلعمَ  .1

ِاهيُم يِف اجلامعِة. ْدُر�ُص اإِبرمَ يمَ  .2

. ا�ِسدينمَ لمَفاِء الرَّ ُل اخْلُ وَّ
مَ
يُق اأ دِّ ْكٍر ال�سِّ بوبمَ

مَ
اأ  .3

يِّ امْلطاِر. ٌد يِف حمَ �ْسُكُن حممَّ يمَ  .4

ِهم. ُدوِّ لمَى عمَ انت�سرمَ امل�سلمونمَ عمَ  .5

ٌب. ذَّ ُجٌل ُمهمَ ُر رمَ ُعممَ  .6

يبٌة ِمنمَ امْلطاِر. رمَ ُة قمَ اجْلاِمعمَ  .7

ْعِر�صمَ اْلِكتاِب. ْحُن نمَزوُر ممَ نمَ  .8

جملة  ا�سمية

جملة فعلية

جملة ا�سمية

جملة فعلية

جملة فعلية

جملة ا�سمية

جملة ا�سمية

جملة ا�سمية

الملُة َنْوعاِن:
 ِبا�ْسٍم.

مَ
اأ ْبدمَ ٌة تمَ ُجْملمَُة ا�سميَّ

 ِبِفعٍل.
ُ
اأ ْبدمَ ة تمَ ُجْملمَُة ِفْعِليَّ

التدريب )55(: 
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حيَحَة ِبَوْضِع ِهذِه اْلَعاَلَمِة )√(:  اِْخَتِر اإِلَجاَبَة الصَّ
مِّ اهلل : 1/   �سمَ

)    ( 
ُ
.  )   (  )ج( ُقْل: ما �ساءمَ اهلل

ُ
ك اهلل بارمَ )اأ( ُقْل: ِبا�ْسِم اهلِل   )√(  )ب( ُقْل: تمَ

:
مَ
ِح اهلل بِّ 2/ �سمَ

رادمَ اهلل.  )      (    )ج( ُقْل: �ُسْبحانمَ اهلِل )√(
مَ
ْمُد هلِل )      (     )ب( ُقْل: اأ )اأ( ُقْل: احْلمَ

:
مَ
3/ ِا�ْستْغفر اهلل

ةمَ ِمنمَ اهلِل )√( )ج( ُاْطُلب الثَّوابمَ ِمنمَ اهلِل )    ( )اأ( ُاْطلب اْلعاِفيةمَ ِمنمَ اهلِل )   ( )ب( ُاْطُلب امْلِغفرمَ

4/   كربِّمَ اهلل :

ْكرْبُ )    (  يمَ
ُ
برٌي.  )      (       )ج( ُقْل: اهلل  كمَ

ُ
ُ  )√(  )ب( ُقْل: اهلل ْكربمَ

مَ
 اأ

ُ
)اأ( ُقْل : اهلل

:
مَ
ِد اهلل 5/ ِاْحممَ

.  )    (   )ج( ُقْل: احلمُد هلِل )√(
ُ
)اأ( ُقْل: �ُسبحانمَ اهلِل  )      (   )ب( ُقْل: ما �ساءمَ هلل

ْدرِيُب)56(: التَّ
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 اِْقرأ النَّصَّ اآلتي، ُثمَّ َأِجْب َعِن اأَلْسَئلِة 
التَّي َبْعَدُه: 

ِبتْعليِم  وا  مُّ ْهتمَ يمَ ْن 
مَ
اأ هاِت  مَّ

ُ
والأ الآباِء  لمَى  عمَ

يف  ولنا  لوِك،  وال�سُّ كِل 
مَ
الأ اآدابمَ  ْناِئهْم  بمَ

مَ
اأ

ٌة  �ْسومَ
ُ
اأ و�سلَّم  عليه  اهلل  �سلَّى  اهلل  ر�سوِل 

ْيفمَ   وكمَ ُكُل، 
ْ
اأ نمَ ْيفمَ  كمَ نا  لَّممَ عمَ ْد  قمَ فمَ ٌة،  نمَ �سمَ حمَ

ناأكُل  ْيفمَ  كمَ نا  لَّممَ عمَ غارًا:  ْو كنا �سِ ولمَ ُب  �ْسرمَ نمَ

قوُل  نمَ وماذا  ؟  كِل 
مَ
الأ ِل  وَّ

مَ
اأ يِف  ُقوُل  نمَ ماذا  ومَ

ُكُلُه ؟
ْ
اأ ْكِل ؟ وما ِمْقداُر ما نمَ

مَ
ْعدمَ اْنِتهاِء الأ بمَ

ِة  ْرِبيمَ تمَ يِف  ِبه  الِقْتداِء  اإِىل  نا  جمَ ْحومَ
مَ
اأ ما  فمَ

الآدابمَ  ْعِلِيمِهُم  ِبتمَ ْهتمَمُّ  نمَ فمَ وبناِتنا،  ْولِدنا 
مَ
اأ

ًة 
مَ
�ْساأ وا نمَ

ُ
اأ ْن�سمَ ِه حتَّى يمَ رْيِ ْكِل وغمَ

مَ
ةمَ يِف الأ دمَ يِّ اجْلمَ

دًة. يِّ جمَ

درْيُب )57(: التَّ

خاِمساً:
َتْدريباُت اْلِقراَءِة:

اأَلْسئَلُة : 
ْبناِئهْم ؟

مَ
ْحومَ اأ اِت نمَ ّمهمَ

مَ
باِء واْلأ

مَ
ما واِجُب الآ  .1

واجب الآباء والأمهات نحو اأبنائهم هو الهتمام برتبيتهم وتعليمهم اآداب الأكل   

وال�سلوك.  

ْولِدنا ؟
مَ
ِة اأ ْربيمَ ْقتمَِدي ِبِه يف تمَ ِن اْلُقْدوُة الذي نمَ ممَ  .2

القدوة الذي نقتدي به هو الر�سول حممد بن عبد اهلل عليه ال�سالم.  

ْكِل ؟
مَ
 ِمْن اآداِب الأ

)�سلى اهلل عليه و�سلم(

�سوُل  ا الرَّ نمَ لِّممَ ماذا عمَ  .3

 من اآداب الأكل: ماذا نقول قبل الأكل وبعده ؟ وكيف ناأكل ؟
)�سلى اهلل عليه و�سلم(

علمنا الر�سول   

 يف اآداِب الأِكل ؟ ُاْذُكْرُه.
)�سلى اهلل عليه و�سلم(

�سوِل  ِن الرَّ ديثًا عمَ ُظ حمَ فمَ ْ ْل حتمَ همَ  .4

نعم اأحفظ حديثًا عن اآداب الأكل هو:   
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  َضْع ُكلَّ َكِلَمٍة ِمَن الكلماِت اآلتيِة في القائمِة الَّتي ُتَناِسُبها :
الٌح وُم ، عاِبٌد ، �سمَ �ساُن ، يمَ�سُ ممَ موٌد ،   حاِمٌد ، �ُسعوٌد ، لمَطيٌف ، رمَ ْ ميٌد ،   حممَ الكلماُت:  حمَ

الُم . �سوٌل ، عا�صمَ ، ال�سَّ دوٌد ، رمَ  ومَ

املثال :

املدُّ بِالْواوِاملدُّ بِالْياِءامَلْدُّ بِالَلِف

يَُقوُلقيَلَقاَل

----------------------------------------------------------------

حميد
لطيف

-
-
-
-

محمود
سعود
يصوم

ودود
رسول

-

سادساً:
َتْدريباُت اْلِكتاَبةِ:

التدريب )58(:

صالح

حامد

رمضان

عابد

عاش

السالم
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َأَجْب َعِن اأَلْسئلِة اآَلِتيِة ِبُجَمٍل ُمِفيَدٍة ِكَتاَبًة: 
ُه ؟ ْعدمَ بمَ  ومَ

ِ
ام عمَ ْبلمَ الطَّ ْديِه قمَ ْغ�ِسُل املُ�سِلُم يمَ ا يمَ مِلاذمَ  .1

يغ�سل امل�سلم يديه قبل الطعام وبعده لأن الإ�سالم يدعو اإىل النظافة.  

ُب ؟  �ْسرمَ ٍد يمَ يِّ يمَ
مَ
ُه وباأ ُكُل املُ�سِلُم طعاممَ

مَ
يِّ يٍد ياأ

مَ
اأ بمَ  .2

ياأكل امل�سلم وي�سرب بيده اليمنى.  

عاِمِه ؟ اءمَ طمَ ْثنمَ
مَ
لَّممَ اأ كمَ تمَ ْن ل يمَ

مَ
ا ُيْطلمَُب ِمنمَ امْلُ�سِلِم اأ مِلمَاذمَ  .3

لأن ذلك من اآداب الأكل.  

كمَ ؟  ْطنمَ  بمَ
مَ
الأ ْ تى متمَ ثريًا حمَ ُكُل كمَ

ْ
اأ ا ل تمَ مِلمَاذمَ  .4

لأن الإ�سالم قد اأمرنا اأن نرتك ثلثًا للطعام وثلثًا لل�سراب وثلثًا للنف�ص.   

 ؟ 
ِ
ام عمَ  الطَّ

ِ
ام ا الإِ�سالم لإِْطعمَ انمَ عمَ ٍب دمَ بمَ لأيِّ �سمَ  .5

لكيال يجوع الفقراء وامل�ساكني.  

التدريب )59(: 
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اُْكُتْب َشْرَح اَلِديِث )َما َمأَل اْبُن آَدَم 
اً ِمْن َبْطِنه...الخ( ِفيَما اَل َيِقُل  ِوَعاًء َشرَّ

َعْن َخْمِسَي َكِلَمًة:

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

الّتْدرِيُب )60(: 

َلى َعَليَك:  اُْكُتْب َما مُيْ
يتميز امل�سلم عن غريه من النا�ص يف اأ�سياء كثرية فهو يلب�ص مالب�سه ب�سورة 

 وكذلك ياأكل بطريقة تخ�سه؛ 
،
 يف الطريق بطريقة معينة

،
خا�سة ومي�سي

 وينتهي من 
،
 ويبداأ طعامه با�سم اهلل

،
فهو ياأكل بيمينه، وي�سرب بيمينه

طعامه بقوله: احلمد هلل، ول ين�سى اأن يغ�سل يديه قبل الطعام وبعده.

ْدرِيُب )61(:  التَّ
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ِبا�ْسِم  قوًل  يمَ : ل  ُهومَ فمَ ميٍد  رْيِ حمَ غمَ ِب�ُسلوٍك  ِتي 
ْ
ِياأ ُه  ْدتمَ جمَ ومَ ديٍق  ِة �سمَ بمَ مِلُخاطمَ ُمنا�ِسبًا  �ْسلوبًا 

ُ
اأ ِا�ْستمَْخدْم   

ُكلمَ ِمنمَ 
ْ
اأ ْن يمَ

مَ
ِل. ُيحاوُل دائمًا اأ كمَ

مَ
نْيِ يِف الأ تمَ ْيِه اِلْثنمَ دمَ ْخِدُم يمَ �ْستمَ ْيِه. يمَ دمَ �ْسِل يمَ ْهتمَمُّ ِبغمَ ْكِل. ل يمَ

مَ
اهلِل ِعْندمَ الأ

ٍة  ُكُل ِب�ُسْرعمَ
ْ
اأ ا يمَ لُع ُكلَّ ممَ ْبتمَ دًا،يمَ ُه جيِّ اممَ عمَ ُغ طمَ �سُ ْ .ل ميمَ

ِ
ام عمَ ُه ِبالطَّ ممَ  فمَ

ُ
الأ ْ . ميمَ ِرينمَ ماممَ ْالآخمَ

مَ
 الَّذي اأ

ِ
عام الطَّ

ِمِه.  ِمْن فمَ
ِ
عام ا الطَّ ايمَ قمَ نَّ بمَ

مَ
. تتطايرمَ اأ

ِ
عام ْثناءمَ الطَّ

مَ
ِنفِه اأ

ْ
اأ ِمه ومَ ْوتًا ُمْزِعجًا ِبفمَ ٍة. ُيْحِدُث �سمَ ديدمَ �سمَ

ُه ؟ ُقوُل لمَ ا تمَ اذمَ ممَ فمَ

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

َسابَعاً:  َتْدرِيَباُت اْلَكالَِم :

ْدرِيُب )62(: التَّ
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ِن  ْب عمَ جمَ
مَ
ًا ُثمَّ اأ دمَ يِّ ِتي جمَ

مَ
ْع اإِىلمَ النَّ�صِّ الآ ممَ  ِا�ْستمَ

ُه : ْعدمَ �ْسئلِة الّتي بمَ
مَ
الأ

اأم �سلمة

اهلل  عبد  وزوجها   : املخزومية  هند  ا�سمها 

بن عبد الأ�سد ، اأحد الع�سرة ال�سابقني اإىل 

من  فكانت   ، زوجها  مع  اأ�سلمت   ، الإ�سالم 

ال�سابقات يف الإ�سالم ، هاجرا اإىل احلب�سة 

لأ�سحابه  )�ص(  الر�سول  اأذن  اأن  بعد 

باإ�سالم  امل�سلمون مبكة  ا قوي  وملَـّ  ، بالهجرة 

حمزة وعمر رجعا اإليها .

 ، واأحد  بدر  غزوتي  يف  �سلمة  اأبو  ا�سرتك 

وُجرح يف اأحد ، وبقي يف فرا�سه حتى مات .

اأم  وال�سالم  ال�سالة  عليه  الر�سول  تزوج 

اأما  �سلمة بعد وفاة زوجها ، فاأ�سبحت هند 

َثاِمَناً: 
ْسُموِع:     َتْدرِيَباُت َفْهِم امْلَ

ْدرِيُب )63(: التَّ

للموؤمنني .

الأ�سئلة:

ةمَ ؟ لمَممَ مُّ �سمَ
ُ
ْن اأ ممَ  .1

هي هند املخزومية.  

ِة ؟ �سمَ بمَ ةمَ ِمنمَ احْلمَ لمَممَ مُّ �سمَ
ُ
ْت اأ ادمَ تمَى عمَ ممَ  .2

قوي  اأن  بعد  احلب�سة  من  �سلمة  اأم  عادت   

امل�سلمون باإ�سالم حمزة وعمر.   

ْوِجها ؟ ِة زمَ عدمَ ِهْجرمَ ةمَ بمَ كَّ ِيْت مِبمَ ًة ِبقمَ ْم ُمدَّ كمَ  .3

.............................................  

.............................................

ِة ؟ ِة اإِىل املْدينمَ ا يِف اْلِهْجرمَ همَ عمَ ْن كانمَ ممَ ممَ  .4

.............................................  .8

.............................................

ْوِجها ؟ فاِة زمَ ْعد ومَ ها بمَ جمَ وَّ زمَ ِمنمَ الَّذي تمَ  .5

تزوجها الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم بعد وفاة زوجها.   

ّمًا ِلْلُم�ْسِلمنيمَ ؟
ُ

ْت اأ حمَ بمَ �سْ
مَ
تى اأ ممَ  .6

اأ�سبحت اأمًا للموؤمنني بعد اأن تزوجها الر�سول �سلى اهلل عليه   

و�سلم.

اإىلمَ  ُي�ِسرُي  الَّذي  ِرِف  احْلمَ ْول  حمَ دائرًة  ْع  �سمَ  : ْدِريُب  )64(  التَّ  

تي :
ْ
اأ ِة مِلمَا يمَ حيحمَ ْكِملمَِة ال�سَّ التَّ

اآدابمَ  رمَمَ  ُعممَ لِّممَ  �سمَ ومَ ِليِه  عمَ  
ُ
اهلل لُّى  �سمَ �ُسوُل  اْلرَّ لَّممَ  عمَ  

....................

ريِق                  ج. الطَّ
ِ
عام ب. الطَّ اأ. املمَْجِل�ِص   

الُم. لمَْيِه ال�سَّ �سوِل عمَ عمَ الرَّ كانمَ عمُر ...............    ممَ  

ج. ُيقاِبُل ُكُل   ب. ُي�ساِفُر  
ْ
اأ اأ.  يمَ  

ْن ياأكلمَ بـــــ ......
مَ
رمَ ِباأ لَّممَ ُعممَ �سمَ ِليِه ومَ  عمَ

ُ
لَّى اهلل رمَ الر�سوُل �سمَ ممَ

مَ
     اأ

............................................................

ِدِه اْلُيْمنمَى ج.  يمَ ِدِه اْلُي�ْسرى  ْيهِ  ب.   يمَ دمَ اأ. ِكْلتا يمَ  
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ِفي  اآلتَيَة  والعباراِت  امْلُْفرداِت  اِْسَتْخِدِم   
ُجَمٍل ُمفيَدٍة: 

لهم  الإ�سالم  اإىل  ال�سابقون   : اِبقون  ال�سَّ  .1

اأجٌر عظيٌم عند اهلل.        

ال�ّساِبقاُت : ال�سيدة عائ�سة من ال�سابقات   .2

اإىل الإ�سالم.

ِقيمَ يف : بقي اإبراهيم يف مكة بعد اأن اأدى  بمَ  .3

احلج.

نمَ  : اأذن الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم  ِذِ
مَ
اأ  .4

لأ�سحابه بالهجرة اإىل املدينة.

يف  كبريًا  حتوًل  الهجرة  اأحدثت  ُة  اْلِهْجرمَ  .5

موقف امل�سلمني.

ْدرِيُب )65(: التَّ

مُّ امْلوؤمننيمَ : اأ�سبحت اأم �سلمة اأمًا للموؤمنني بعد اأن تزوجها الر�سول.
ُ
اأ  .6

كمَ يِف : ا�سرتك اأبوبكر ال�سديق يف غزوة بدر. مَ ِا�ْسرتمَ  

ٍة:  ا�ِسبمَ ٍة ُمنمَ ِلممَ ِتي ِبكمَ
ْ
اأ ما يمَ اغمَ ِفيمَ رمَ ْكِمِل اْلفمَ

مَ
التَّْدِريُب )66(: اأ  

. ةمَ لمَممَ مِّ �سمَ
ُ
ِتِه اأ ْوجمَ عمَ زمَ  ممَ

ِ
خوِل يِف الإِ�سالم ةمَ ِمن ال�سابقني اإِىلمَ الدُّ لمَممَ كانمَ اأبو �سمَ  .1

 اأْي�سًا.
ِ
ةمَ من ال�سابقات اإِىلمَ الإِ�ْسالم لمَممَ مَّ �سمَ

ُ
ا فاإِنَّ اأ بهذمَ ومَ  .2

. ِلكمَ ْعدمَ ذمَ ْن ُجِرح ُثمَّ ُتويِف بمَ
مَ
ْعدمَ اأ ا�ِسه بمَ ًة طِويلًة يِف ِفرمَ رْتمَ جُل فمَ ق�سى الرَّ  .3

ُل. ْف�سمَ
مَ
ُجوُع اأ الرُّ ، واإِّل فمَ �صمَ

ْ
اأ المَ بمَ ُخوِل فمَ ار ِبالدُّ اِحُب الدَّ ا اأذن لمَكمَ �سمَ اإِذمَ  .4

. ةمَ �ُسوُل ُمِقُيٌم يِف مكَّ ِة والرَّ �سمَ بمَ كانمَت الهجرة اإِىل احلمَ  .5

اِر.  ُم يِف ِقتمَال الُكفَّ المَ �ُسوِل اهلِل علمَْيِه ال�سَّ عمَ رمَ ِة حارب ممَ ابمَ حمَ كثرٌي ِمنمَ ال�سَّ  .6

ان. �سمَ ممَ رمَ ِمْن رمَ �سمَ اِبعمَ عمَ ْوممَ ال�سَّ ْدٍر يمَ ى غزوة بمَ دائمًا يحتِفُل املُ�ْسِلُمونمَ ِبِذْكرمَ  .7

َّا قوي  ملمَ ِدِهْم ومَ دمَ ِقلَِّة عمَ ْعِف املُ�ْسِلِمنيمَ ومَ ِة ِل�سمَ عمَ اأ�سحابه اإِىلمَ املمَِدينمَ �ُسوُل ممَ امَجرمَ الرَّ همَ  .8

ا.  همَ تمَحمَ فمَ ةمَ ومَ كَّ عمَ اإِىل ممَ جمَ نمَ رمَ املْ�ْسِلُمومَ
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 : لمَمةمَ ْي لأمِّ �سمَ ِقِيقمَ 1- ال�ْسُم احلمَ
�ِسيَّة )    (   اأ. ِهْنُد الُقرمَ

رِبيَّة )    ( ب. ِهْنُد العمَ

يُة  )√(   ج. ِهْنُد املمَْخُزِومَّ

ابُق:  ةمَ ال�سَّ لمَممَ مِّ �سمَ
ُ
ْوُج اأ 2- زمَ

ِة )    (   نَّ ِرينمَ ِباجلمَ �سَّ رِة املُبمَ �سمَ ُد العمَ حمَ
مَ
اأ. اأ

)   ( 
ِ
الم اِبقنيمَ اإىِل الإِ�سمَ ُد الِع�ْسِريمَن ال�سَّ حمَ

مَ
ب. اأ

)√(  
ِ
م اِبقنِيمَ اإىِل الإِ�ْسالمَ رة ِال�سَّ �سمَ ُد العمَ حمَ

مَ
ج. اأ

ْزوُجها:  ةمَ ومَ لمَممَ مَّ �سمَ
ُ
3- اأ

�سة )    (   بمَ ُروا اإِىل احلمَ اجمَ اأ. همَ

ِة  )√( �سمَ بمَ  اإِىل احلمَ
رامَ اجمَ ب. همَ

ِة )    ( �سمَ بمَ ْت اإِىل احلمَ رمَ اجمَ ج. همَ

الّتْدرِيُب )67(:

َأْكِمْل َبَوْضِع اْلَعاَلَمِة )√( َأَماَم 
ِحيَحِة:  اإِلَجاَبِة الصَّ

ِة:  اِبِه ِبالِهْجرمَ حمَ �سْ
مَ
ُم لأ المَ لمَْيِه ال�سَّ �ُسوُل عمَ ِذنمَ الرَّ

مَ
4- اأ

اِبِه  )√(. حمَ �سْ
مَ
ِة اأ لمَى ِهْجرمَ ُم عمَ المَ لمَْيه ال�سَّ �ُسوُل عمَ قمَ الرَّ افمَ ِة )    ( ب. ومَ ُة ِبالِهْجرمَ ابمَ حمَ عمَ ال�سَّ �ْسرمَ

مَ
اأ. اأ

همَ من الِهْجرِة )    ( �سحابمَ
مَ
عمَ اأ نمَ ْج. ممَ

ُحٌد: 
ُ
ْدٌر واأ 5- بمَ

ْقٍت واحٍد )    ( ا يِف ومَ تمَ ثمَ دمَ نْيِ  )√(   ب. حمَ ِلفمَ تمَ نْي خُمْ منمَ ا يِف زمَ تمَ ثمَ دمَ اأ. حمَ

)    ( 
ِ
ْبلمَ الإِ�ْسالم ا قمَ تمَ ثمَ دمَ ج. حمَ

 : ةمَ لمَممَ بو �سمَ
مَ
6- مامَت اأ

ْدٍر )    ( ْن ُجِرحمَ يِف بمَ
مَ
ْعدمَ اأ عًا )    ( ج. بمَ ْن ُجِرحمَ ِفيهما ممَ

مَ
ْعدمَ اأ ُحد  )√(  ب. بمَ

ُ
ْن ُجِرحمَ يِف اأ

مَ
عد اأ اأ. بمَ

 : ّم املُوؤِْمننِيِ
ُ
ُة اأ ْنيمَ 7- كمَ

م  )√( المَ لمَْيِه ال�سَّ �ُسوِل عمَ ِة الرَّ ْوجمَ ٍة )   (  ب. ِلزمَ ى ِلُكلِّ ُم�ْسِلممَ اأ. ُتْعطمَ

ْت )    ( ِلدمَ الُم اإِْن ومَ لمَْيِه ال�سَّ �ُسوِل عمَ ِة الرَّ ْوجمَ ج. ِلزمَ



78





  

  

 

     
         

                          
   

                              
   

                                   
   

          
   

             

                
                    
                          
                         

                    
                        

             

                     
    
     
   
   
   

عمرمَ  و�سلَّممَ  عليِه   
ُ
اهلل لَّى  �سمَ الر�سوُل   لَّممَ  عمَ  .1

.علم  ِلكمَ  ذمَ ْح  �سِّ ومَ ْكِل، 
مَ
الأ اآدابمَ  ةمَ  لمَممَ �سمَ بي 

مَ
اأ بنمَ 

الر�سول )�ص( عمر بن اأبي �سلمة اأن ي�سمي 

اهلل عند بداية الأكل واأن ياأكل       

بيده اليمنى، واأن  ياأكل مما يقرب منه.  

يِف  ُه  دمَ يمَ ْك  رِّ ُيحمَ  ْ ملمَ ومَ  ، لمَُدكمَ ومَ كمَ  عمَ ممَ لمَ  كمَ
مَ
اأ اإِذا   

ه ؟ ُقول لمَ ا تمَ ماذمَ ، فمَ
ِ
ام عمَ الطَّ

يف  يده  يحرك  ومل  ولدي  معي  اأكل  اإذا   .2

الطعام اأثنى على �سلوكه، واأ�سجعه على   

املداومة عليه.  

ُه،  عمَ ممَ  
ِ
ام عمَ الطَّ اُول  تنمَ لمَ �سديُقكمَ  اكمَ  عمَ دمَ  .3

ِمْن   فمَ
ِ
ام عمَ ْنواعًا من الطَّ

مَ
ة اأ لمَى املمَاِئدمَ عمَ عمَ �سمَ ومَ ومَ

اأكُل ؟ ها تمَ يِّ
مَ
اأ

اآكل مما اأ�ستهيه.  

.
ِ
ام عمَ ْع�صمَ اآداِب الطَّ ُاذُكْر بمَ  .4

البدء،  عند  الت�سمية  الطعام:  اآداب  من   

احلمد عند النتهاء، الأكل باليد اليمنى.

ْقِومُي: َتاِسَعًا : التَّ

اِلَيِة: )أ(:  َأَجْب َعِن اأَلْسئَلِة التَّ

ا َيْأِتي: )ب(: اِْمأَل اْلَفَراَغ ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة َمَّ
اِة ( فمَ بَّى / ومَ ُجوُز / رمَ ابمَ / يمَ ى / اآدمَ )اْلُيْمنمَ

.
ِ
ام عمَ ابمَ الطَّ رمَ اآدمَ  عليِه و�سلَّممَ ُيعلُِّم ُعممَ

ُ
�سوُل �سلَّى اهلل انمَ الرَّ كمَ  .1

ْوِجها . اِة زمَ فمَ ْعدمَ ومَ ةمَ بمَ لمَممَ مَّ �سمَ
ُ
لَُّم اأ لْيِه و�سمَ  عمَ

ُ
لَّى اهلل �سُول �سمَ جمَ الرَّ وَّ زمَ تمَ  .2

ى. ِدِه اْلُيْمنمَ ُكلمَ ِبيمَ
ْ
اأ ْن يمَ

مَ
رمَ مَ اأ لَّم ُعممَ �سمَ ليِه ومَ لَّى اهلل عمَ �سوُل �سمَ رمَ الرَّ ممَ

مَ
اأ  .3

ا ُيريُد. ُكلمَ ممَّ
ْ
اأ نمَ يمَ

مَ
اِن اأ ُجوُز لالإِْن�سمَ  فيمَ

ِ
عام ْنواُع  الطَّ

مَ
ْت اأ رُثمَ ا كمَ اإِذمَ  .4

ًة. نمَ �سمَ ْرِبيًة حمَ رمَ تمَ لَّممَ ُعممَ �سمَ لمَْيه ومَ  عمَ
ُ
لَّى اهلل �ُسوُل �سمَ بَّى الرَّ رمَ  .5

َمَل َكَما ِفي امْلَِثاِل:  )ج( َأْكمِل اْلُ
امَ يِليك. ُكْل مِمَّ ِميِنكمَ ومَ ْل ِبيمَ كمَ مِّ اهلل ومَ ْنتمَ ــ �سمَ

مَ
اُل: اأ امْلِثمَ

ي اهلل ُكِلْي بيمينك وكلي مما يليك. ْنِت ـــ �سمِّ
مَ
اأ  .1

ُتما ـــ �سميا اهلل، وكال بيمينكما، وكال مما يليكما. اأنمَ  .2

ْنتْم ــــ �سموا اهلل، وكلوا بيمينكم، وكلوا مما يليكم.
مَ
اأ  .3

، وكلن مما يليكن. امَْنتَّ ــــ �سمني اهلل، وكلن بيمينكنَّ  .4

ْنتمَ ــــ �سم اهلل وكل بيمينك وكل مما يليك.
مَ
اأ  .5
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نَّ 
مَ
ْنُه ، اأ  عمَ

ُ
يمَ اهلل �سِ ْدِري رمَ ِعيٍد اخْلُ بي �سمَ

مَ
ْن اأ عمَ

اُكْم  »اإِيَّ  : قالمَ  لَّممَ  �سمَ ومَ لمَْيِه  عمَ  
ُ
اهلل لَّى  �سمَ ِبيَّ  النَّ

�ُسولمَ اهلِل  ا رمَ قالوا : ِيمَ ُرقاِت« فمَ لو�صمَ ِبالطَّ واجْلُ

قال : »  ا ، فمَ ُث ِفيهمَ دَّ تمَحمَ اِل�ِسنا ُبدٌّ ، نمَ ا ِمْن جممَ النمَ ممَ

ُه » . قالوا:  قَّ ريقمَ حمَ ْعُطوا الطَّ
مَ
اأ لو�صمَ فمَ ْيُتُم اجْلُ بمَ

مَ
فاإذا اأ

�صُّ  غمَ  : قالمَ  ؟  اهلِل  ر�سولمَ  يا  ريِق  الطَّ قُّ  حمَ وما 

ْمُر 
مَ
 ، وْالأ

ِ
الم دُّ ال�سَّ رمَ ى ، ومَ ذمَ

مَ
فُّ اْلأ كمَ ِر ، ومَ �سمَ اْلبمَ

ِر )1(. ِن امْلُْنكمَ ْهُي عمَ ِبامْلْعروِف ، والنَّ

معاني املْفردات :
�سرُي فيِه  يمَ ِريٍق ، وهو ما  ْمُع طمَ ُرقاُت : جمَ الطُّ

الإن�ساُن واحليواُن ... الخ .

ِمْن  ُرُكْم  ذِّ حمَ
ُ
اأ  : رقاِت  بالطَّ واجللو�صمَ  اُكم  اإِيَّ

نوٌع . ْ ُهومَ مممَ لوُه  فمَ ْفعمَ ْعِني : ل تمَ كذا – يمَ

كمَ  �ْستمَطيُع ْترمَ ا )من جماِل�سِنا ( ُبدٌّ : ل نمَ مالنمَ

لو�صمَ ِفيها . ا اجْلُ وَّْدنمَ عمَ اجللو�ِص يِف الأماكِن التَّي تمَ

ْرُس اخَلاِمُس الدَّ

طِريِق َأَدُب الَّ

نا ِفيها ، ْع�سِ عمَ بمَ ُث ممَ دَّ ُث ِفيها : نتمَحمَ دَّ تمَحمَ نمَ

ـُتْم . �سْ فمَ ْيُتْم : اإِذا رمَ بمَ
مَ
اإذا اأ

التَّي ل يجوُز  ُة  ال�ُسلوِكيَّ الآداُب   : ريق  الطَّ حقُّ 

ريِق اءمَ اجللو�ِص يف الطَّ ْثنمَ
مَ
ْرُكها اأ تمَ

ِرينمَ . رُّ اْلآخمَ �سُ ْنُع العمِل الذي يمَ ى : ممَ ذمَ
مَ
فُّ الأ كمَ

ُة  ْحممَ رمَ الُم ومَ لمَْيُكم ال�سَّ عمَ ِة ) ومَ دُّ التَِّحيَّ ِ : رمَ
الم دُّ ال�سَّ رمَ

كاُتُه ( . رمَ اهلِل وبمَ

 1( رواه البخاري ومسلم وأبو داود وهذا لفظ البخاري . صحيح البخاري كتاب)<?>
 االستئذان ، باب قول اهلل تعالى : ) يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتاً َغْير بُيَوتُِكْم

 )... حتى تستأنسوا
 صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب اللباس والزينة ، باب النهي عن اجللوس في
 الطرقات ، 14/ 1، 102. وسنن أبي داود . كتاب الدب . باب اجللوس في الطرقات 159/5

. ، 160 احلديث 4815

ِة التَّي ُيِحبُّها  دمَ يِّ اِل اجْلمَ ْعممَ
مَ
ا�ِص اإىِلمَ الأ ُة النَّ ْعومَ ْمُر ِباملْعروِف : دمَ

مَ
ْلأ امَ

 ور�سوُلُه .
ُ
اهلل

ِة التَّي ل  دمَ يِّ رْيِ اجْلمَ ْعماِل غمَ
مَ
نمَ اْلأ ا�ِص عمَ ْهُي النَّ ر : نمَ ِن امْلُْنكمَ ْهُي عمَ النَّ

�سوُلُه.  رمَ  ومَ
ُ
ًيِحبُّها اهلل
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اُبُه :  �سحمَ
مَ
ُه اأ ُرقاِت ، فقالمَ لمَ لو�ِص يِف الطُّ ممَ اجْلُ دمَ حاِبِه، عمَ �سْ

مَ
لْيِه و�سلَّممَ ِمْن اأ  عمَ

ُ
�سوُل �سلَّى اهلل لمَمَبمَ الرَّ ، طمَ ا احلديِثِ ذمَ يف همَ

�سوُل �سلَّى اهلل  ُهُم الرَّ حمَ لمَ ممَ �سمَ ْع�ٍص ، فمَ عمَ بمَ نا ممَ ْع�سُ ثمَ بمَ دَّ تمَحمَ ِل�ُص فيها ِليمَ ْ ا نمَ نمَ نَّ
مَ
ُرقاِت ؛ ِلأ ُلو�ِص يف الطُّ ِطيْع تمَركمَ اجْلُ �ْستمَ ل نمَ

لُوِك املطلوِب  ُهْم على ال�سُّ ُدلَّ ْن يمَ
مَ
لمَُبوا ِمْنه اأ طمَ  ، فمَ

ٍ
ُه ِمِن ِاْحرِتام ِحقُّ �ْستمَ ريقمَ ما يمَ ْن ُيْعُطوا الطَّ

مَ
لىمَ اأ لَّممَ باجللو�ِص عمَ علْيِه و�سمَ

 
ٍ
رام ْنظُروا اإىل حمَ ْو تمَ

مَ
ئًا اأ يِّ ديثًا �سمَ ْنُهْم حمَ ثوا عمَ دَّ تمَحمَ تمَ �ُسونمَ فيها فمَ ْ ِر اإىل الذِينمَ ميمَ ظمَ ُرقات ِللنَّ ِل�سوا يف الطُّ فقالمَ لهْم: ل جتمَ

 قبيٍح ، واإذا 
ٍ
ينمَ بكالم ِن املارِّ ثوا عمَ دَّ تمَحمَ الًلً . واألَّ تمَ ْط اإِذا كانمَ حمَ قمَ ُكم فمَ ْولمَ ُكم وفيما حمَ ُر اأماممَ ظمَ ْل يمَجُب علْيكُم النَّ ، بمَ

لكمَ .  ُة ِلذمَ ِت احْلاجمَ عمَ رْيِ اإِذا دمَ ِل اخْلّ ممَ ريِق ِبعمَ �سِي يف الطَّ ْ ُمروا مْن ميمَ
ْ
اأ ْن تمَ

مَ
ةمَ . وعليْكم اأ وا علْيِه التَِّحيَّ ُردُّ ٌد فمَ حمَ

مَ
اُكْم اأ يَّ حمَ

ينمَ ، حتَّى  قوُم بعمٍل يُخاِلُف الدِّ ةمَ مِلْن يمَ موا النَّ�سيحمَ دِّ ْن ُيقمَ
مَ
ُهْم ِباأ رمَ ممَ

مَ
�سوُل �سلى اهلل عليه و�سلم حتَّى اأ ْكُهْم الرَّ رْتُ ومْل يمَ

ِة. دمَ يِّ ْعماِل اجْلمَ
مَ
 ِبْالأ

ِ
ِك ِباْلِقيام �سُّ ىل التَّممَ ا�صمَ ِباإر�ساِدِهْم اإِ ْن ُيعيُنوا النَّ

مَ
ذا واأ كمَ عملمَُه همَ رْتُ يمَ

املعنى العام :
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�سوُل �سلى اهلل  رمَ الرَّ ذَّ ْيء حمَ يِّ �سمَ
مَ
ِمْن اأ  .1

ُه   ؟ حابمَ �سْ
مَ
عليه و�سلم اأ

من  اأ�سحابه  )�ص(  الر�سول  حذر   

اجللو�ص يف الطرقات.

ُهْم  رمَ ذَّ ما حمَ ِعْندمَ ُة  حابمَ ماذا قالمَ ال�سَّ  .2

�سلى اهلل عليه و�سلم؟

يا  حذرهم:  عندما  ال�سحابة  قال   

بد،  جمال�سنا  من  مالنا  اهلل  ر�سول 

نتحدث فيها.

ِمنمَ  ةمَ  حابمَ ال�سَّ �سوُل  الرَّ رمَ  ذَّ حمَ ا  مِلاذمَ  .3

ُرقاِت ؟ اجللو�ِص يف الطُّ

و�سلم  عليه  �سلى اهلل  الر�سول  حذر   

ال�سحابة من اجللو�ص يف الطرقات 

لكيال يتحدثوا عن املارين 

التدريباُت

أوالً: أْسئلُة االْستيعاِب

الية :  َأِجْب َعِن اأْلَسئَلِة التَّ

التدريب )68( :

حديثًا  قبيحًا، ولكيال ينظروا اإىل حرام.  

ْفعلونمَ ؟ رقاِت ماذا يمَ ا�ُص تمَركمَ اجللو�ِص يِف الطُّ ِطِع النَّ �ْستمَ ْ يمَ اإذا ملمَ  .4

اإذا مل ي�ستطع النا�ص ترك اجللو�ص يف الطرقات فيجب عليهم اأن يعطوا الطريق حقه.  

ريِق ؟ قُّ الطَّ ما حمَ  .5

حق الطريق هو: غ�ص الب�سر، وكف الأذى، ورد ال�سالم، والأمر باملعروف،    

والنهي عن املنكر.  

ْدريُب )69( : التَّ
َطَأ: ِح اخْلَ حيَحِة ، والعالمَة ) x ( َأْماَم العبارِة اخَلاِطَئِة، وَصحِّ   )أ( َضِع اْلَعاَلمَة )  √  ( َأماَم العبارِة الصَّ

ِريِق .  )√(. لُو�ِص يف الطَّ ُه ِمن اجْلُ حابمَ �سْ
مَ
�سوُل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ ر الرَّ ذَّ حمَ  .1

ُه )√(. قَّ ريقمَ حمَ ْن ُيْعُطوا الطَّ
مَ
حابُه اأ �سمَ

مَ
لمَبمَ الُر�سوُل �سلى اهلل عليه و�سلم ِمْن اأ طمَ  .2

ينمَ فيما ُيفيُد. )√(. عمَ املارِّ ُث ممَ رِيق التَّحدُّ ِمْن اآداِب الطَّ  .3

ريِق . )√(. لو�ِص يف الطَّ اءمَ اجْلُ ْثنمَ
مَ
ماِت اأ رَّ ِر اإىِل املُحمَ ظمَ ِن النَّ ْهٌي عمَ يف احلديِث نمَ  .4

ِر . ) x (. من اآداب الطريق النهي عن املنكر. ِن امْلُْنكمَ هُي عمَ ريِق النَّ ْي�صمَ من اآداِب الطَّ لمَ  .5

ثمَ ب�سوٍت ُمْزعٍج. ) x (.  بل من احلكمة اأن جتل�ص يف الطريق  دُّ رونمَ والتَّحمَ رِيق ومعكمَ اآخمَ ِل�صمَ يف الطَّ ْ ْن جتمَ
مَ
لمَْيكمَ اأ عمَ  .6

ومعك اآخرون وتتحدث ب�سوت هادئ. 
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ْمعمَ ُكلِّ كلمٍة ِمْن اْلكلماِت الآِتيِة .  ِا�ْستمَخِرْج ِمنمَ النَّ�صِّ جمَ

اجلمعاملفرد

مجالسَمْجلٌِس

طرقاتَطريٌق

أصحابَصاِحٌب

املاريناملاّر

اآلداباْلدَُب

َثاِنَيًا  :
َرَداِت:  َتْدرِيَبات املْف

ْدريُب )70(:  التَّ

مِلْا  ٍة  ُمراِدفمَ بكلماٍت  الفراغاِت  أ  ِاْمالمَ

نْيِ ِمنمَ النَّ�صِّ : ْو�سمَ نْيمَ اْلقمَ بمَ

ٌر ( اِل�ِسْنا بد ) مفمَ ا ِمْن جممَ مالنمَ  .1

ريق  الطِّ يف  اجللو�ِص  اآداِب  ِمْن   .2

ْف�ُص ( ر . ) خمَ ظمَ غ�ص النَّ

يف  لو�ِص  اجْلُ م  دمَ ِبعمَ خي 
مَ
اأ ْحُت  نمَ�سمَ  .3

�صمَ ( فمَ ُه اأبي  ) رمَ ريِق ؛ لكنَّ الطَّ

ال�سالم  دُّ  رمَ الإن�ساِن  على  ِجُب  يمَ  .4

ِة ( اُه .   ) التَّحيَّ لى مْن حيَّ عمَ

ِليتحدث  ريِق  الطَّ يف  ِل�ُص  ْ نمَ  .5

لَّممَ ( كمَ تمَ ْع�ِص ) يمَ عمَ اْلبمَ ا ممَ نمَ ْع�سُ بمَ

التدريب )71(: 
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َمَل َكَما ِفي امْلَِثاِل :  َأْكِمِل اْلُ
املثال:

ريِق ( ُلو�ُص يف الطَّ ْنتمَ / اجْلُ
مَ
) اأ

ِريِق اإِيَّاكمَ واجُلُلو�صمَ يف الطَّ

ْر�ِص ( ْثناءمَ الدَّ
مَ
ُث اأ دُّ ْنُتما / التَّحمَ

مَ
) اأ

1.  اإياكما والتحدث اأثناء الدر�ص.

ُر ( همَ ْنِت /  ال�سَّ
مَ
 )اأ

ثالثاً:
راِكيب:   َتْدريباُت التَّ

  التدريب )72(:

2.  اإياك وال�سهر.

ثرُي ( ِحُك اْلكمَ ْنُتَّ / ال�سَّ
مَ
 ) اأ

3. اإياكن وال�سحك الكثري.

ْنُتْم / اإِْهماُل الْواِجِب (
مَ
 ) اأ

4. اإياكم واإهمال الواجب.

ريِق ( ْنتمَ / اجللو�ُص يف الطَّ
مَ
 ) اأ

5.  اإياك واجللو�ص يف الطريق.



84





  

  

 

    
   

                     

    

                 

             

            

               

            

               

ٍة َكَما في امْلَِثاِل : ِعلية إلى ُجَمٍل اْسِميَّ َمَل اْلْفِ   َحّول اْلُ

اجلملُة االسميَُّةاجلملُة الفعليَّة

حيَفَة. حيَفَة.املثاُل :  َقرَأَ محموٌد الصَّ محموٌد َقرَأَ الصَّ

. خالد سافر إلى الردن1.  سافرَ َخالِد ٌ إلَى اْلُرْدُنِّ

خليل وصل من القاهرة2.   وََصَل خليٌل ِمَن الْقاِهرَِة.

َف االْسِتْقباِل. علي قابل موظف االستقبال3.  َقابَل َعلِيٌّ ُمَوظَّ

ٌد ُجوازَ َسَفرِِه. محمد تسلم جواز سفره4.  تََسلََّم محمَّ

سعيد استقبل صديقه في املطار5.  اِْسَتْقَبل َسعيٌد َصديَقُه في امْلطارِ.

ْنحوِ:  رابعاً: َتْدرِيَباُت الَّ

 التدريب )73(:
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ْعده:  تِي بمَ �سِئلمَِة الَّ
مَ
ِن الأ ِجْب عمَ

مَ
اأ النَّ�صَّ الآتي ُثمَّ اأ  ِاْقرمَ

اْلعامِّ  ريِق  الطَّ يف  جاِل   الرِّ ِمنمَ  عدٌد  لمَ�صمَ  جمَ  

دًا،   يِّ ًا لي�صمَ جمَ ِديثمَ هم حمَ اممَ ممَ
مَ
ينمَ اأ ثونمَ عن املارِّ يتحدَّ

لو�ِص يف  ممَ اجْلُ دمَ لكنَّ واِحدًا منهم طلبمَ ِمْنُهْم عمَ

ديثًا ل  ينمَ حمَ ريِق اْلعامِّ واحلديِث عن املارِّ الطَّ

ريِق  ِرِهْم ؛ لأنَّ ِللطَّ �سمَ
ُ
ُه لأْنُف�ِسِهم ، ول ِلأ لونمَ ْقبمَ يمَ

وها ، واأنَّ  ْن ُيوؤمَدُّ
مَ
ِجُب على اجْلاِل�سنيمَ فيِه اأ ُحقوقًا يمَ

ُه  ابمَ حمَ �سْ
مَ
ى اأ همَ ْد نمَ ِه و�سلَّممَ قمَ لِيْ  عمَ

ُ
الر�سولمَ �سلَّى اهلل

داِء ِتلكمَ 
مَ
اُموا ِباأ ا قمَ ريِق اإلَّ اإِذمَ ُلو�ِص يِف الطَّ عِن اجْلُ

ُهْم  فمَ رِّ ْن ُيعمَ
مَ
اِل�سني اأ ُد اجْلمَ حمَ

مَ
قوِق. طلب ِمْنُه اأ احْلُ

ْنُع  ممَ ِمْنها؛  اءمَ  �ْسيمَ
مَ
اأ ُهم  لمَ رمَ  كمَ ذمَ فمَ رِيق  الطَّ ِبُحقوِق 

ِة النَّظِر اإىِل ما  ُم اإِطالمَ دمَ ا�ِص ، وعمَ ى عِن النَّ ذمَ
مَ
اْلأ

ين  ِئ عِن املارِّ ِديِث ال�سيِّ  ، وعدُم احْلمَ
ُ
ُه اهلل ممَ رَّ حمَ

ْيهْم. ْت اإِلمَ همَ ِة اإِْن ُوجِّ ، وردُّ التَِّحيَّ

ُهْم  اإنَّ ُه  لمَ اُلوا  قمَ ومَمَ  ، ثمَ  دِّ امْلُتمَحمَ اجْلاِل�سونمَ  رمَ  كمَ �سمَ فمَ

. 
ُ
ُه اإِْن �ساءمَ اهلل ِحقُّ �ْستمَ ريقمَ ما يمَ ُيْعُطونمَ الطَّ �سمَ

خاِمساً:
 َتْدريباُت اْلِقراَءِة:

 التدريب )74(:

اأْلَْسِئلة:
جاُل ؟ ْينمَ جل�صمَ الرِّ

مَ
اأ  .1

    جل�ص الرجال يف الطريق العام.

ثونمَ ؟ تمَحدَّ اُنوا يمَ ْن كمَ مَّ عمَ  .2

كانوا يتحدثون عن املارين.  

ُدُهْم ؟ حمَ
مَ
لمَبمَ ِمْنُهْم اأ ا طمَ اذمَ ممَ  .3

طلب منهم اأحدهم األَّ يجل�سوا يف الطريق العام ويتحدثوا عن املارين.  

ريِق ؟ قُّ الطَّ ماحمَ  .4

حق الطريق هو: غ�ص الب�سر، وكف الأذى، ورد ال�سالم، والأمر   

باملعروف، والنهي عن املنكر.  

ِث ؟ دِّ ُعوا اإىل امْلُّتحمَ ممَ ا ا�ْستمَ ْعدمَ ممَ اِل�سُونمَ بمَ لمَ اجْلمَ عمَ ماذا فمَ  .5

�سكر اجلال�سون املتحدث، ووعدوا باإعطاء الطريق حقه.  

ئًا ؟ يِّ ًا �سمَ ِديثمَ ينمَ ِبِهْم حمَ ِن املارِّ ثونمَ عمَ دَّ تمَحمَ ُذوا يمَ خمَ
مَ
ِريِق ، واأ ِدقائكمَ يف الطَّ �سْ

مَ
عمَ اأ ًا ممَ اِل�سمَ ْفعُل اإِذا ُكْنتمَ جمَ ماذا تمَ  .6

اأطلب منهم اأن يكفوا عن  مثل هذا احلديث، واأو�سح لهم حق الطريق.  
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َته َخطٌّ ِفيَما يْأِتي:  اَد مِلَا َتْ  َهاِت امْلَُضَ
ا�ّص. . اخلمَ ْجُت اإىِل الّطِريِق العامِّ رمَ 1-خمَ

ِريب   اأ. القمَ

ِعيد           ب. البمَ

ا�ّص ج. اخلمَ

. ا. امْلُِقيُمونمَ ونمَ ِبنمَ تَِّجُه هوؤُلِء املمَارُّ ْينمَ يمَ
مَ
2-اإىل اأ

اأ. امْلُِقيُمونمَ 

اِهبون  ب. الذَّ

اِئُدونمَ ج. العمَ

ْطُلوٌب  ا ُهومَ ممَ ْطُلِب احُلُقوقمَ فقط، ُقْم مِبمَ 3-ل تمَ

ات. اِجبمَ ًل. الومَ وَّ
مَ
ِمْنكمَ اأ

ات  اِجبمَ اأ. الومَ

اِت  ب. املمَْطلوبمَ

ُدودمَ ج. الرُّ

التدريب )75(:

ا. نمَ رمَ ممَ
مَ
اِن. اأ ل�سمَ ْو الِّ

مَ
ِد اأ ا ِباليمَ نمَ رْيِ لمَى غمَ اِء عمَ ْن اْلعِتدمَ  عمَ

ُ
4-نهانا اهلل

ا   نمَ رمَ ممَ
مَ
اأ. اأ

ا  نمَ رادمَ
مَ
ب. اأ

ا نمَ ابمَ جمَ
مَ
ج. اأ

رِي. ْق�سِ . تمَ
ُ
ممَ اهلل رَّ ا حمَ ِر اإِىلمَ ممَ

ظمَ ْن اإِطالِة النَّ ْع عمَ نمَ 5-ِاْمتمَ

ْخِذ  
مَ
اأ. اأ

ةِ  اممَ ب. اإِدمَ

رِي ْق�سِ ج. تمَ

فُع. �ِسيلمٍَة. النَّ ى ِبُكلِّ ومَ ذمَ
مَ
عمَ الأ نمَ ْ ا اأن منمَ لمَْينمَ 6-عمَ

فُع   اأ. النَّ

ر  رمَ ب. ال�سَّ

ج. الإِْذنمَ
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َمِل اآلِتَيِة ِتْسَع َكِلماِت َتْشَتِمُل َعَلى َأْنواِع امْلَدِّ ، ُثمَّ َضْعها ِفي َمكاِنها  ْخِرْج ِمَن اْلُ  اِْسَتَ
ْدَول : امُلناِسب ِمَن اْلَ

نيمَ والبناِت. داِر�ُص ِللْبنمَ ْرطوم ممَ يف اخْلمَ

�ُسوُل اهلِل . ٌد رمَ مَّ حُممَ

ِة . ْعبمَ ْولمَ اْلكمَ يمَطوُف احلاجُّ حمَ

�سوِل )�ص( . ْيِت الرَّ ة يف بمَ لمَممَ ِبي �سمَ
مَ
ر ْبُن اأ ا�صمَ ُعممَ عمَ

املدُّ بِالْواوِاملدُّ بِالْياِءاملدُّ باللِف

اخلرطومالبننيَمَدارُِس

رسولأبيالبنات

يطوف-احلاج

--عاش

َساِدَسًا : َتْدرِيباُت اْلِكَتاَبةِ:

ْدريُب )76(: التَّ
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اِْمأل اْلَفَراَغ  ِفيَما َيْأِتي ِبَكَلْمٍة ُمَناِسَبٍةٍ :
الوؤه اإِىلمَ احلديقة. بمَ خالٌد وُزممَ همَ ذمَ  .1

�ْسجاٌر كثرية.
مَ
ِة اأ ديقمَ يف احْلمَ  .2

الِئِه  ْع�ِص ُزممَ ِديِث بمَ غ�سب خاِلٌد ِمْن حمَ  .3

ِديدًا . بًا �سمَ �سمَ غمَ

 اْلُعْطلمَِة ُهناكمَ .
ِ
ْوم ُر لق�ساء يمَ �سمَ

ُ
ِت ْالأ جاءمَ  .4

ديِث  م احْلمَ دمَ ًا ِبعمَ اِلدمَ ُرونمَ خمَ ا�سِ دمَ احْلمَ عمَ ومَ  .5

ن اجلال�سني. عمَ

�سئلِة ْالآتيِة: 
مَ
ِن ْالأ ِجْب عمَ

مَ
 التدريب )78(: اأ

�ْسُكُن ؟ ............................. ْينمَ تمَ
مَ
1/ اأ

..............................................

�ْسُكُن ؟ ......................... ْن تمَ عمَ ممَ 2/ ممَ

.............................................

كمَ ِجرياٌن ؟ ..................... ْل ِعْندمَ 3/ همَ

.............................................

َساِبَعاً: َتْدرِيَباُت الكالم:

التدريب )77(: 

رياِن ؟ ................................................. ٌق ِلبُيوِت اجْلِ ْيتمَكمَ ْمال�سِ 4/ هل بمَ

ٍة ؟........................................................................ يِّ ِجهمَ
مَ
5/ ِمْن اأ

اِر ؟......................................................... ة اْلي�سمَ 6/ ِمْن جاُركمَ ِمْن ِجهمَ

ِمنِي ؟ ........................................................ ة اْليمَ ْن جاُركمَ ِمْن ِجهمَ 7/ ممَ

ْلِف ؟ ............................................................. ْن جاُركمَ ِمنمَ ْاخلمَ 8/ ممَ

 ؟...............................................................
ِ
مام

مَ
اُركمَ ِمْن ْالأ ْن جمَ 9/ ممَ

ْعماِل ِجرياِنكمَ ؟ ......................................................
مَ
ْع�صمَ اأ 10/ ُاْذُكر بمَ

ُهْم ؟.................................................................. عمَ تمُع ممَ ْ ْينمَ جتمَ
مَ
11/ اأ

ُهْم ؟................................................................. عمَ ِمُع ممَ تمَ ْ 12/ مِلاذا جتمَ

ُقوُموا ِبِه؟ ْن يمَ
مَ
ْطفاِل( اأ

مَ
اِء، ْالأ اِل، الن�سِّ رياِن )الّرجمَ ي ُتريُد ِمْن ُكلِّ اجْلِ كمَ الذَّ ُل املُ�ْسرتمَ ممَ 13/ ما اْلعمَ
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اِبقِة:  ْث ِإلى ُزَمالِئَك َعْن ِجيراِنَك ُمْسَتِعينًا باألسئلِة السَّ دَّ  َتَ

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

 ..................................................................................

..................................................................................

 ..................................................................................

ْدرِيُب )79(: التَّ
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داً ُثمَّ    استمْع إلى النَّصِّ اآْلتي َجيِّ
ِتي َبْعَدُه: ْسَئلِة الَّ َأِجْب َعِن اأْلَ

خرج خالد مع زمالئه يوم العطلة يف 

رحلة اإىل حديقة كبرية ، فيها اأ�سجار 

كثرية، وجل�سوا حتت �سجرة ظليلة 

يتحدثون يف اأمور كثرية .

وكان باحلديقة بع�ص الأ�سر التي 

جاءت لق�ساء يوم العطلة هناك ، 

فبداأ بع�ص زمالء خالد يتحدثون 

عنهم حديثًا غري جيد ، فغ�سب خالد 

غ�سبًا �سديدًا ، ونهاهم عن هذا 

ال�سلوك؛ لأن املكان مكان عام له حقه 

، وهو عدم احلديث عن املارين اأو 

اجلال�سني يف الأماكن العامة حديثًا 

غري جديد ، وعدم اإيذائهم ، وعدم 

النظر اإىل ما حرمه اهلل ، كما ذكر 

لهم خالد اأن الر�سول �سلى اهلل عليه 

و�سلم قد حذر من ذلك .

ف�سكر احلا�سرون خالدًا على كالمه 

،ووعدوه بعدم احلديث عن الآخرين الإ 

باخلري ، وعدم النظر اإىل ما حرمه اهلل . 

�ْسئلمَة:
مَ
ْلأ امَ

الِئِه ؟ عمَ ُزممَ جمَ خالْد ممَ رمَ اإِىلمَ اأْينمَ خمَ  .1

  خرج خالد مع زمالئه اإىل حديقٍة 

كبريٍة.

اكمَ ؟ بُوا اإىلمَ ُهنمَ همَ مِلاذا ذمَ  .2

ذهبوا اإىل احلديقة للرتويج عن   

اأنف�سهم.

ُهْم ؟ رْيُ ا�ٌص غمَ نمَ
ُ
ْل كانمَ ِبامْلكاِن اأ همَ  .3

   نعم، كان هناك اأنا�ص كثريون غريهم.

ُثونمَ ؟ تمَحدَّ الوؤُه يمَ انمَ خاِلٌد وُزممَ ِفيممَ كمَ  .4

   كانوا يتحدثون عن اأولئك النا�ص.

الِئِه ؟ ْع�ِص ُزممَ ُلوِك بمَ بمَ خالٌد ِمْن �سمَ �سِ مِلاذا غمَ  .5

غ�سب خالٌد من �سلوك زمالئه، لأنه �سلوك غري جيد.  

اُهْم ؟ همَ مَّ نمَ عمَ  .6

نهاهم عن عدم احلديث عن النا�ص، لأنه �سلوك غري   

جيد، واملكان مكان عام.

ِن  ُثونمَ عمَ دَّ تمَحمَ ْن يمَ جْدتمَ ممَ ومَ ْبتمَ اإِىلمَ مكاٍن عامٍّ ، ومَ همَ اإِذا ذمَ  .7

ُل ؟ ْفعمَ ماذا تمَ ٍد، فمَ يِّ رْيمَ جمَ ديثًا غمَ ا�ِص حمَ النَّ

اأنهاهم عن ذلك.  

ثامنًا: َتْدريباُت َفْهِم ْامَل�ْسموِع :

التدريب )80(:
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ِحيَحِة  ( َأَماَم ْاإلَجابِة الصَّ  َضع ْالَعاَلَمَة )
ح ْاخَلَطَأ:  َطأ، َوَصحِّ وْالَعاَلَمَة )×( َأَماَم ْاإِلَجاَبِة اخْلَ

.) ْوممَ ُعْطلمٍَة ) ع ُزمالئِه يمَ رجمَ فيِه ممَ ْوُم اّلذي خمَ 1. كانمَ اْليمَ

برِي )×( ذهب اجلميع اإىل حديقة كبرية. ْهِر الكمَ ميُع اإىل �ساِطئ النَّ 2. ذهبمَ اجلمَ

.) ٍة ) بريمَ اٍر كمَ �ْسجمَ
مَ
تمَ اأ ْ ميُع حتمَ لمَ�صمَ اجلمَ 3. جمَ

ٍة كما هو   ْقبُولمَ رُي ممَ  وهي غمَ
،
ة اِلِد مْنيممَ الِء خمَ ثمَ به بع�ُص ُزممَ دَّ مَ ديُث ْالِذي حتمَ 4. احْلمَ

.)     معروٌف )

ّيٌد )×( غ�سب خالد لأن ما قاموا به عمل   ٌل جمَ ممَ اُموا ِبِه عمَ ا قمَ اِلٌد لأنَّ ممَ بمَ خمَ �سِ 5. غمَ

   غري جيد.

.) ِب ) دمَ
ّّ
اأ تمَ ْن نمَ

مَ
ِريق- اأ ا يِف الطَّ �ُسوُل �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم - اإِذا ُكنَّ ا الرَّ نمَ رمَ 6. اأممَ

.) نًا ) �سمَ ُبوًل حمَ ُه قمَ ممَ المَ اِلد كمَ الُء خمَ لمَ ُزممَ بَّ قمَ 7. تمَ

ِة )×( وعد الزمالء           اِدممَ اِت القمَ ثمَ ِمْنُهم يِف املمَرَّ دمَ ا حمَ ْكراٍر ممَ اِلدًا ِبتمَ الُء خمَ ممَ د الزَّ عمَ 8. ومَ

    خالدًا بعدم تكرار ما حدث منهم يف املرات القادمة .

ْدريَب )81(: التَّ
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اأِتي:  ِحيحمَ مِلمَا يمَ ى ال�سَّ نمَ ِ امْلمَعمَ ِاْخرتمَ

1-يوُم الُعْطلة: 

ادًة )    (    ا�ُص عمَ ُل ِفيِه النَّ ْعممَ ٌم يمَ اأ. يومَ

ِل  ممَ ِن العمَ ا�ُص عمَ ُف ِفيه النَّ قَّ ومَ تمَ ْوُم يمَ ب. يمَ

) (

ولنيمَ  �ْسغمَ ا�ُص ممَ كوُن فيه النَّ ج.  يوُم يمَ

ِر )    ( فمَ ِبال�سَّ

لِيلُة:  رُة الظَّ جمَ 2-ال�سَّ

(  ب.  ُز باّت�سامَع ِظلِّها ) تمَميَّ اأ. تمَ

ُز  يَّ ممَ تمَ اِعها المَعايِل )    ( ج. تمَ باْرِتفمَ

ْهِر )    ( ِبُقرِبها ِمن النَّ

ِن  رْيُ اجلّيد عمَ غمَ ّيُد ومَ 3-احلديُث اجلمَ

ياِبِهم:  ا�ِص يِف غمَ النَّ

ْمٌر 
مَ
(       ب. اأ ٌة ) غْيبمَ ٌة ومَ يممَ ِِ اأ. منمَ

اءمَ  دمَ لمَُهْم �ُسعمَ ْجعمَ ْطُلوٌب )    (   ج. يمَ ممَ

)    (

 : ِتمُّ ا�ِص يمَ اُء النَّ 4. اإيذمَ

ْط )    (          قمَ الم فمَ اأ. بالكمَ

ْط )    ( قمَ ِدّي فمَ �سمَ اِب اجلمَ  ب. بالِعقمَ

اِت  كمَ رمَ ِل واحلمَ ممَ  والعمَ
ِ
الم ج. ِبالكمَ

) اراِت اأْي�سًا ) والإِ�سمَ

 :
ُ
ممَ اهلل رَّ ا حمَ 5- لمَ ْننُظُر اإِىل ممَ

ْيه )    (        ُر اإِلمَ
ْن ُيْنظمَ بمَ ممَ ْغ�سمَ ْي لمَ يمَ اأ. ِلكمَ

ا�ِص )    ( ب. ُخوفًا ِمن النَّ

) ِلكمَ ) نا ِبذمَ رمَ ممَ
مَ
 اأ

مَ
نَّ اهلل

مَ
ج. لأ

التدريب )82(: 

ُرِق:  ونمَ واجْلاِل�ُسونمَ يِف الطُّ ِزْم املمَارُّ ْلتمَ 6-يمَ

ْيئًا )    ( ْطُلُب ِمْنُهم �سمَ اأوًل نمَ

) ريق ) ْلتمَزُمونمَ باآدابمَ الّطَّ ب. يمَ

ا ُيِريدونمَ )    ( لُونمَ ممَ ْفعمَ ج. يمَ

ا�صمَ ِمْن:  الُم اْلنَّ ليِه ال�سَّ �ُسوُل عمَ ر الرَّ ذَّ 7-حمَ

ُرِق )    ( ي يِف اْلطُّ ُرِق )    (   ب. املمَ�ْسِ ُلو�ِص يِف الطُّ اأ. اجْلُ

) ْرِك اآداِب الْطريِق ) ج. تمَ

ْيٍء:  ًا ِبِفْعِل �سمَ ّعْدتمَ اإِن�سانمَ 8-اإِذامَ ومَ

ُم ِفعِلِه )    (  دمَ لْيكمَ عمَ عمَ (  ب. فمَ فاءمَ ِبِه ) لمَّيكمَ الومَ عمَ اأ. فمَ

ابلمَتِه )    ( ُم ُمقمَ دمَ ْليكمَ عمَ عمَ  ج. فمَ
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)أ(: اِْمأل اْلفراَغ ِفيَما َيْأتي ِبَكلْمٍة 
ٍة:  ُمنا�سبمَ

ا  نمَ ا دينمَ نمَ ْمرمَ
مَ
ْمُد هلِل، اأ ْحُن ُم�ْسِلمونمَ وْاحلمَ نمَ

ا  نمَ انمَ لمَِة جلريانك  ل ِجريمَ ِبُح�ْسِن املْعاممَ

ُح  ْفرمَ ُهْم يف كلِّ ْاحلالِت، نمَ عمَ ِقفمَ ممَ ْن نمَ
مَ
اأ ومَ

ُهْم ِحنيمَ  عمَ ُن ممَ ْحزمَ ُهْم ِحنيمَ يفرحون ونمَ عمَ ممَ

ْن 
مَ
ْعدمَ اأ ًا اإِلَّ بمَ اممَ عمَ يحزنون نحن ل ْناُكُل طمَ

نا  انمَ ريانمَ ِمْنُه، ول ُنْزِعُج ِجريمَ ُنْعِطيمَ اجْلِ

ُزوُرُهْم اإلَّ  ِة، ول نمَ واِت ْاملُْزِعجمَ �سْ
مَ
بْالأ

ة. ْوقاِت املُنا�ِسبمَ
مَ
ِة و يف ْالأ رورمَ ِعْندمَ ال�سَّ

 )ب(: اِْسَتْخِدم ْالَكِلماِت اآلِتيَة ِفي ُجمٍل ِمْن إْنشاِئَك: 

اجلملةالكلمة

اِري جمَ

نا رمَ ممَ
مَ
اأ

ُح ْفرمَ نمَ

ِمْن

لمَ

حتَّى

اُم اإِْكرمَ

المَ ا زمَ ممَ

جاري يف احلّي رجل كرمٌي.

اأمرنا اهلل بالهتمام باجلار.

نفرح لفرح جارنا.

عجبت من كالم هذا ال�سيخ!!

ل ترفع �سوت املذياع عاليًا.

انتظر حتى اأنتهي من حديثي.

اإكرام اجلار واجب.

ما زال احلديث م�ستمرًا.

ْقِومُي:  َتاِسَعاً: التَّ
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الَْوْحَدُة الثَّالَِثُة }َمْوُضوَعاٌت اِْجِتَماِعيٌَّة{

ادُِس: رُْس السَّ الدَّ

إِْكرَاُم اجْلَارِ

ابُِع: رُْس السَّ الدَّ

ُمَساَعَدُة احمُلَتاِجنَي

رُْس الثَّاِمُن: الدَّ

بِرُّ الَْوالَِديِْن

ُ
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                       ــــاِر اإِْكراُم اْلَ

ا،  ِمهمَ ْ ُكُلوا ِمْن حلمَ
ْ
اأ ْهلِه؛ ِليمَ

مَ
حمَ عبُد اهلِل �ساًة لأ بمَ ام ذمَ يَّ

مَ
 من الأ

ٍ
، ويِف يوم  عنهما – جاٌر يُهوِديٌّ

ُ
يمَ اهلل �سِ – رمَ رمَ كانمَ لعبِد اهلِل ْبِن ُعممَ

اِر حّقًا عظيمًا  لمَ للجمَ عمَ  جمَ
مَ
ُه يعلُم اأنَّ اهلل ا ؟ لأنَّ ِمهمَ ْ ًا ِمْن حلمَ ْيئمَ ْوا جلاِرِه اليهوِديِّ �سمَ ْهدمَ

مَ
ْل اأ ْعدمَ ذلك: همَ ُهْم بمَ األمَ ، �سمَ ُذوا اللَّْحممَ خمَ

مَ
ا اأ وملَّ

 
ِ
ِام اجْلاِر واِلِهتمام ، ُيْر�ِسُدُه اإِىل اإِْكرمَ لَّممَ  علْيِه و�سمَ

ُ
نا حممٍد �سلَّى اهلل ِبيِّ الممَ اإِىل نمَ  ِجرْبيلمَ عليِه ال�سَّ

ُ
لمَ اهلل ْر�سمَ

مَ
لمَى جاِرِه؛ وقْد اأ عمَ

ْن 
مَ
ْن يكونمَ للجاِر حقٌّ يف اأ

مَ
يِه اأ نَّ جربيلمَ �سوف ُيو�سِ

مَ
نَّ النُّبي �سلى اهلل عليه و�سلم  اأ قَّ العظيممَ للجاِر حتَّى ظمَ ُد له احْلمَ بِه. وُيوؤمَكَّ

اِرِبِه. قمَ
مَ
ُد اأ حمَ

مَ
ُه اأ نَّ

مَ
اأ اِتِه، كمَ مَ ُه ِعْندمَ مممَ ارمَ ِرثمَ جمَ يمَ

ار حتَّى  يني باجْلمَ يُل ُيو�سِ �ُسولمَ اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم يقوُل: » ما زالمَ ِجرِبْ ْعُت رمَ ممَ ْبِد اهلِل ْبِن ُعمر �سمَ ْن عمَ ويف احلديِث عمَ

)1(
1

ُثُه . رِّ ُيومَ ُه �سمَ نَّ
مَ
ْنُت اأ نمَ ظمَ

ْي�صمَ  اِر لمَ اُم اجلمَ رْيمَ ُم�ْسِلٍم. واإِْكرمَ �ْسُكُن ِبِجواِر امْلُ�ْسِلِم غمَ اُر الَِّذي يمَ ا اجْلمَ ذمَ انمَ  همَ ْو كمَ اِرِه، ولمَ لمَى جمَ ّقًا عمَ اِر حمَ نَّ ِلْلجمَ
مَ
لمَى اأ ُدّل عمَ ا يمَ ذمَ همَ ومَ

ِل،  ممَ اِن اْلعمَ كمَ يِف ممَ فِر، ومَ ِريق ال�سَّ يِف طمَ ِة ومَ ا�سمَ اِعِد الّدرمَ قمَ ارمَ يِف ممَ اِنِبِه اجلمَ �ْسمُل اإِىل جمَ ْل يمَ ْط، بمَ قمَ ِن فمَ كمَ نا  يف ال�سَّ ارمَ ْن ُنْكِرممَ جمَ
مَ
اُه اأ نمَ عمَ ممَ

 ، ىمَ امْلُ�ْسِلمنِيمَ ٌة لدمَ ا�سَّ ٌة خمَ كانمَ ا ممَ همَ اِر لمَ ومَ ُة اجْلِ . وعالقمَ ِرينمَ عمَ اْلآخمَ ا�ُص ممَ ها النَّ ُر ِفيمَ اومَ تمَجمَ اِكِن التَّي يمَ ها ِمنمَ اْلأممَ رْيِ ِة  وغمَ عمَ يِف امْلمَْزرمَ ومَ

لمَى  ـداقاِت،  والتَّعاُوِن عمَ ا�ِص، وتكِويِن ال�سَّ ِدةمَ  للنَّ ْقِدمِي املْ�ُساعمَ ِر، وتمَ �سمَ
ُ
ْكوِين اْلأ تمَ واِج ومَ بًا يِف الزَّ بمَ ْحياِن �سمَ

مَ
ِثرٍي ِمنمَ اْلأ وُن يِف كمَ كمَ تمَ ومَ

بِة. يِّ ْعماِل الطَّ
مَ
ِثرٍي ِمنمَ اْلأ اِء كمَ دمَ

مَ
اأ

. 1( رواه اأبو داود ، �سنن اأبي داود ، كتاب الأدب ، باب يف حق اجلوار ، 5/ 375 ، احلديث 3152( 1

األهداف ::
تهدف درو�ص هذه الوحدة اإىل :

تقدمي مو�سوعات اجتماعية يحث عليها 

الإ�سالم جلعل املجتمع الإ�سالمي ج�سدًا 

واحدًا كالعالقة بني الوالدين والأبناء، وكذا 

بني اجلريان، وتقدمي امل�ساعدات للمحتاجني .

تدريب الطالب على قراءة الن�سو�ص وفهمها 

والتاأثر بها .

تقدمي بع�ص املفردات ذات ال�سلة 

باملو�سوعات التي �سبق ذكرها.

تدريب الطالب على تطبيق اأمناط من 

الرتاكيب اللغوية.

تعزيز معرفة الطالب بعمل حروف اجلر .

متكني الطالب من ا�ستخدام بع�ص عالمات 

الرتقيم )الفا�سلة والنقطة( اأثناء الكتابة.

اِدُس ْرُس السَّ الدَّ

الوحدة الثالثة
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 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَلِة اآلِتَيِة :
؟ رمَ ْبدمَ اهلِل بنمَ ُعممَ اِوُر عمَ ْن كانمَ ُيجمَ ممَ  .1

رجٌل  رمَ  ُعممَ بن  اهلل  عبد  يجاور  كان   

يهودي.

اةمَ  ؟ حمَ عبُد اهلِل ال�سَّ بمَ مِلمَْن ذمَ  .2

ذبح عبد اهلل ال�ساة لأهله.  

ْهلمَُه ؟
مَ
لمَ عبُد اهلِل اأ

مَ
اأ اذا �سمَ ن ممَ عمَ  .3

�ساأل عبد اهلل اأهله عما اإذا اأهدوا جاره   

اليهودي من حلم ال�ساة.

ُب �ُسوؤمَاِلِه ؟ ما �سبمَ  .4

اأن اهلل قد جعل  يعلم  اأنه  �سوؤاله  �سبب   

للجار حقًا على جاره.

ْدِريباُت التَّ

اًل:اأَ�ْسَئلُة  ااِل�ْسِتيَعاِب: اأوَّ

ْدرِيُب )83(:  التَّ

اِرِه ؟ اِل جمَ ّقًا يِف ممَ اِر حمَ نَّ  ِلْلجمَ
مَ
�ُسوُل )�ص(  اأ نَّ الرَّ ا ظمَ مِلمَاذمَ  .5

ظن ذلك لأن جربيل اأو�ساه باجلار حتى ظن اأنه �سيورثه.  

اُمه ؟ ا اإْكرمَ نمَ اجْلاُر الَّذي علْينمَ ممَ  .6

يجب علينا اإكرام جميع اجلريان.   

ا  ؟ ْعِرُفهمَ ْل تمَ همَ ةمَ ُحُقوٍق، فمَ ثمَ ِريِب امْلُ�ْسلِم ثمَالمَ اِر اْلقمَ ِقيلمَ اإنَّ  للجمَ  .7

نعم، وهي حق اجلار، وحق القرابة، وحق الإ�سالم.  

ِن  ؟ كمَ اِركمَ يِف ال�سَّ ْن جمَ ا عمَ نمَ ُقوُل لمَ ا تمَ اذمَ ممَ  .8

رجل تقي، عفيف الل�سان، يهدينا مما عنده، ول يوؤذينا.  
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   اِْختِر اْلَكِلَمَة َأِو اْلِعَباَرَة امُلَناِسَبَة ِفي 
َتُه َخطٌّ ِفيَما َيْأِتي: امْلََعَنِى مِلَا َتْ

اًة لأْهلِه . حمُد �سمَ
مَ
حمَ اأ بمَ ذمَ

ا�ِص )      (  اأ.  النَّ

ِتِه )    √  ( �ْسرمَ
ُ
ب. اأ

ج. ِجرياِنِه )      (

ِة . اءمَ  باْلِقرمَ
ِ
ىلمَ الْهِتمام ي اإِ �ْستاِذِ

ُ
ين اأ دمَ ْر�سمَ

مَ
اأ

ي )      ( لمَبنمَ اأ.  طمَ

لَّني )    √  ( ب. دمَ

ينمَ )      ( خذمَ
مَ
ج. اأ

اِن .  باْلِعْلِم واْلإِميمَ
ُ
ني اهلل ممَ ْكرمَ

مَ
اأ

ين )      ( رمَ دَّ اأ.  قمَ

ايِن )    √  ( ْعطمَ
مَ
ب. اأ

ي )      ( اِبنمَ جمَ
مَ
ج. اأ

َرَداِت : ْف َثاِنياً: َتْدرَِيباُت امْلُ

ْدرِيُب )84( : التَّ

كمَ بع�صمَ ماِلكمَ ؟ ِديقمَ ْيتمَ �سمَ ْهدمَ
مَ
ْل اأ همَ

ْذتمَ )    ( خمَ
مَ
ْيتمَ )    √  (       ج. اأ ْعطمَ

مَ
ْعتمَ )      (        ب. اأ نمَ اأ.  ممَ

ُجِل . ُة الرَّ ثمَ رمَ هوؤُلِء ُهْم ومَ

ُك )    √  ( رْتُ ونمَ ُكلَّ ما يمَ ِت )      (  ب.من ي�ستحقُّ ْفُن امليِّ ِحقُّ لهم دمَ ْن يمَ    اأ.  ممَ

ْقِرباوؤُُه )      (
مَ
ج. اأ

فًا . قِّ ُل ُمتومَ ممَ المَ اْلعمَ مازمَ

ا )      ( رَّ )    √  (      ب. ِاْنتمَهى )      (           ج. مِلاذمَ ممَ اأ. ِا�ْستمَ

ُجلمَ . ُث الرَّ ُيورِّ يمَ �سمَ ْنُت اأنَّ القا�سِ نمَ ظمَ

ُجلمَ )      ( ُخُذ الرَّ
ْ
اأ ْجعلُه يمَ ِظُر )    ( ج. يمَ ْنتمَ ُلُه يمَ ْجعمَ ِت )    √  ( ب. يمَ اأ. ُيْعِطيِه مالمَ امليِّ

. 
ِ
ْدم ةمَ املكاِن اإىل جانِب البناِء واْلهمَ ُل العمُل نظافمَ �ْسممَ يمَ

م )      ( دِّ ِعدُّ  )      (      ج. ُيقمَ �ْستمَ ُن )    √  (      ب. يمَ ـمَّ تمَ�سمَ اأ.  يمَ
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  َمَل َكما ِفي امْلِثاِل : َأْكِمِل اْلُ
)جاِر(

َامْلَِثاُل :  اإِن جلاِركمَ عليكمَ حّقًا

)اْبِن(

اإن لبنك عليك حقًا.

ْوِج( )زمَ

اإن لزوجك عليك حقًا.

ِد(  )واِلِ

اإن لوالدك عليك حقًا.

) مِّ
ُ
 )اأ

اإن لمك عليك حقًا.

يِق( ِدِ  )�سمَ

5. اإن  ل�سديقك عليك حقًا.

ْف�ِص(  )نمَ

6. اإن لنف�سك عليك حقًا.

اِر(  )جمَ

7. اإن جلارك عليك حقًا.

راِكيِب: ثالثًا : َتْدريباُت  التَّ

ْدرِيُب )85(:  التَّ
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وىلمَ ِمن النَّ�صِّ 
ُ

ِة اْلأ ِعْد قراءةمَ اْلِفْقرمَ
مَ
  اأ

عمَ  رِّ ممَ ْخِرْج حروفمَ اجْلمَ ، وا�ْستمَ الأ�سا�ِسيِّ

ا : ْعدهمَ ْت بمَ الكلماِت التَّي جاءمَ

َحرُْف اجْلَرِّ
حرُف اجلرِّ مع 

الَْكلَِمِة الَّتي جاَءْت 
بَْعَدُه

1
2
3
4
5
6

الُم اجلرِّ
َعْن
ِمْن

َعلَى
إِلَى
ِفي

لعبِد اهلل
عن عبِد اهلل

من الياِم
على جارِه
إلى إكراِم

في يوٍم

ر    امأِل الفراَغ فيما َيْأِتي ِبَحْرِف جِّ

ْحِو : رابعًا : َتْدرِيباُت النَّ

ا َبْيَ اْلَقْوَسْيِ : ُمناِسٍب ِمَّ
) من / يف / اإىل (   

ِ
ام  من الأيَّ

ٍ
ْوم باِح يمَ ٍر من �سمَ كِّ ْقٍت ُمبمَ ْوُت يِف ومَ حمَ �سمَ

) ِل / من / على ( ْرقًا على اْلباِب .     ِمْعُت طمَ �سمَ

) من / يف / ب ( قُف بجانِب اْلباِب .   وملَّا ْخرْجُت وجْدُت جاِري يمَ

) من / يف / عن ( ْقِت ؟   ْلُتُه : ماذا ُتريُد يف ِمْثِل هذا اْلومَ
مَ
اأ وملَّا �سمَ

) من / يف / اإىل ( بيِب ؟  ها اإىل الطَّ ُخذمَ
ْ
ْن اآ

مَ
ِريُد اأ

ُ
ٌة، اأ ِري�سمَ ِتي ممَ ْوجمَ قال: زمَ

) من / ب/ عن (                                  . ةمَ ارمَ يَّ ٍة ُقْدُت ال�سَّ ب�ُسْرعمَ

) ل / اإىل / يف ( ِبيِب .                    ِة الطَّ ى يف ُغْرفمَ �ْسفمَ ْلنا املُ�ْستمَ خمَ دمَ

. )اإىل/من/على(. �ْسروِرينمَ ْيِت ممَ ، وُعْدنا اإىل اْلبمَ ممَ لها اْلِعالجمَ دَّ ة ، وقمَ ِبيُب على امْلمَِري�سمَِ فمَ الطَّ �سمَ كمَ

ْدرِيب )  87(:  التَّ

ْدرِيُب )86(: التَّ
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ْسِئلِة التَّي ِبْعَده:   اِْقَرأ النَّصَّ اآلِتَي، ُثمَّ أَجْب َعِن اأْلَ
اِن ، اأو  ريمَ ُج اأحُد اجْلِ ْخ�ٌص ، اأو يتزوَّ وُت �سمَ ُ ْولوٌد اأو ميمَ ُد ممَ ا ُيولمَ انمَ ، وِعْندممَ �سمَ ممَ يِف رمَ يف اْلِعيِد ومَ

ِقُفونمَ  ُحونمَ ويمَ ْفرمَ ريانمَ يمَ ُد اجْلِ ِ ْبناُء يِف املداِر�ِص نمَ
مَ

ُح اْلأ ْنجمَ ِر ، وحنيمَ يمَ فمَ عوُد ِمنمَ ال�سَّ ُي�ساِفُر اأو يمَ

. قمَ بمَ ا �سمَ ْيٌء مِمَّ ُه �سمَ ثمَ لمَ دمَ ْن حمَ عمَ ممَ ممَ

ى اأبناءمَ جاِرِه مْثل  ْرعمَ اِبِه ، ويمَ ُه يِف ِغيمَ ْنِزلمَ ْحِر�ُص ممَ اِرِهِ ، ويمَ  جمَ
ِ
ام عمَ كُل ِمْن طمَ

ْ
اأ اُر ِعْندنا يمَ امَجْلمَ

ْبناِئِه.
مَ
اأ

اِكِن  ممَ
مَ
ُهْم اإِىل اأ لونمَ ِجريانمَ �سِّ اِر�ِص ، وُيومَ ْبناءمَ ِجرياِنهْم اإِىلمَ امْلمَدمَ

مَ
ْحِملونمَ اأ اِن يمَ ريمَ وكثرٌي ِمنمَ اجْلِ

عاممَ اإِلَّ مع جريانهم لقد راأيت هذه يف اكرث من  ُكُلونمَ الطَّ
ْ
اأ رياِن ل يمَ ْع�صمَ اجْلِ ْل اإِنَّ بمَ ِل ، بمَ ممَ اْلعمَ

مكان، فهل راأيت �سيئًا من هذا عزيزي القارئ؟

خاِمسًا :َتْدرِيَباُت  اْلِقرَاَءِة:

ْدرِيُب )88(:  التَّ
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اْلأَ�سَئلُة :

ِهْم ؟ ْع�سِ رياُن ِببمَ ْهتمَمُّ اجْلِ تمَى يمَ ممَ  .1

يهتم اجلريان ببع�سهم يف                

املنا�سبات.

ُه يِف  ْيفمَ ُي�ساِرُك اجْلاُر جارمَ كمَ  .2

اِح ؟ فرمَ
مَ
ْحزاِن واْلأ

مَ
اْلأ

ي�سارك اجلار جاره يف الأحزان يوا�سيه، 

ويف الأفراح يهنئه، ويقدم له امل�ساعدة  

املنا�سبة  يف احلالني.

ِع ؟ ائمَ اِركمَ اجْلمَ ُم جِلمَ دِّ ماذا ُتقمَ  .3

اأقدم له الطعام.

ُل  ْعممَ كمَ يمَ ارمَ ْيتمَ جمَ
مَ
اأ ماذا تفعُل  اإذا رمَ  .4

ٍة ؟ دمَ يِّ رْيمَ جمَ ْماًل غمَ اأعمَ

اإذا راأيت جاري يعمل اأعماًل قبيحة 

اأن�سحه برتكها.

ْيتمَ جاِركمَ ؟ ْدُخُل بمَ ْيفمَ تمَ كمَ  .5

اأطرق باب بيته، واأ�ستاأذنه يف الدخول.

ِزينمَ ؟ كمَ احْلمَ اِرُك جارمَ ْح كيفمَ ُت�سمَ و�سِّ  .6

اأوا�سيه، واأقدم له الطعام وال�سراب.

ْل هوؤلِء   ، همَ
ُ
اءمَ اهلل ا �سمَ طفاِل فقْلتمَ له: ممَ

ْ
ُه جمموعٌة ِمنمَ الأ عمَ راأيُت رُجاًل وممَ  .7

ُه ؟ ْبناُء ِجريايِن – ماذا قلتمَ لمَ
مَ
ْبنائي واأ

مَ
وؤلِء اأ المَ لمَكمَ : همَ قمَ اأبناوؤُكمَ ؟  فمَ

     قلت له هذا العمل يدل على اأنك على عالقة طيبة بجريانك

لمَِدكمَ ؟ �ْسُكُنُه يِف بمَ ي تمَ يِّ الذَّ ِهْم يِف احْلمَ ْع�سِ عمَ بمَ رياُن ممَ ُل اجْلِ ْيفمَ يتعاممَ  8.  كمَ

)ترتك الإجابة لتقدير الطالب(.
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( َأَماَم اإْلَِجاَبِة   َضِع اْلَعاَلمَة )
َطأ  الّصِحيَحِة، واْلَعاَلَمَة )×( َأَماَم اخْلَ

َطَأ:   ِح اخْلَ ِفيَما َيْأِتي، َوَصحِّ
اِنِهْم،  اِح ِجريمَ ْفرمَ

مَ
حونمَ لأ ْفرمَ اجِلرياُن يمَ

.) اِنهم ) ْحزمَ
مَ
زُنونمَ لأ ْيحمَ ومَ

اِرِه )×( اجلار   جمَ
ِ
ام عمَ ُكُل ِمْن طمَ

ْ
امَجْلاُر ل ياأ

ياأكل من طعام جاره.

اِئِهْم  ْبنمَ
مَ
اِنِهم مع اأ بناءمَ ِجريمَ

مَ
ْحِمُلونمَ اأ اجلرياُن يمَ

.) اِر�ِص ) اإِىل املمَدمَ

رْيمَ  اًل غمَ ممَ ُل عمَ ْعممَ ُه اإِذا راآُه يمَ ارمَ ُح جمَ ْن�سمَ اُر يمَ امَجْلمَ

.) ٍد ) يِّ جمَ

.) اِرِي ) ْطِعُم ِمْنُه جمَ
ُ
امًا ل اأ عمَ ل اآُكُل طمَ

.) �ْسـتاأِذُنُه)
مَ
نمَ اأ

مَ
ْعد اأ اِري اإِلَّ بمَ ْيتمَ جمَ ْدُخُل بمَ

مَمَ
ل اأ

امًا )×(. اأقدم  عمَ اِئِع طمَ اِري اجْلمَ ُم جِلمَ قدِّ
ُ
ل اأ

جلاري اجلائع طعامًا.

.) اممَ اهلِل ) ممَ
مَ
اِرِه اأ ْن جمَ �ْسوؤُوٌل عمَ اُر ممَ امَجْلمَ

ةمَ  ِلماِت اْلآِتيمَ  اْلكمَ
ِ
ْخِدم ْدِريُب )  90(   ِا�ْستمَ التَّ

ٍل ِمْن اإِْن�ساِئكمَ : يف ُجممَ

ْدرِيُب )89(: التَّ

اجلملُةالكلمُة

اجَْلِيراُن  .1

اَلِْعيُد  .2

يََتزَوَُّج  .3

يَْفرَُح  .4

َجارٌ  .5

كثيٌر  .6

ِغياٌب  .7

يَْحَتِفُل  .8

اجليران يساعد بعضهم بعضاً.

أهنئكم بالعيد السعيد.

يتزوج الوالد في بلدي عند بلوغ سن الثامنة عشرة.

يفرح الصديق بنجاح صديقه.

جاري يتفقدني كل يوم.

كثير من الناس يهتمون بجيرانهم.

ما سبب غيابك عن املعهد ؟

حتتفل اجلامعة بتخريج الطالب.
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ْسَئلِة اآلِتَيِة ِكَتاِبًة: َأِجْب َعِن اأْلَ
�ْسُكُن ؟  ْينمَ تمَ

مَ
1. اأ

انمَكمَ ؟  ْيفمَ ُتعاِمُل ِجريمَ 2. كمَ

اُركمَ ؟  ْيفمَ ُيعاِمُلكمَ جمَ 3. كمَ

رْيمَ املُ�ْسِلم ؟   كمَ غمَ ارمَ 4. هلمَ ُتْطِعُم جمَ

ْيفمَ  كمَ اِدٍث فمَ اُركمَ يِف حمَ �سيبمَ جمَ
ُ
5. اإذا اأ

اِعُدْه ؟ ُت�سمَ

اُه  ْو�سمَ
مَ
�ُسوِل )�ص( اأ ِديثًا للرَّ 6. ُاْذُكْر حمَ

اِر. الُم ِباجلمَ لمَيِه ال�سَّ يُل عمَ فيِه ِجرْبِ

كمَ املمَِري�صمَ ؟  ارمَ ْيفمَ ُت�ْسِعُف جمَ 7. كمَ

لمَْيكمَ ؟  قٌّ عمَ ِل حمَ �سْ اِركمَ يِف الفمَ ل جِلمَ 8. همَ

َساِدَساً: َتْدرِيباُت اْلِكَتاَبةِ: 

ْدرِيُب )91(:  التَّ

ملحوظة: )كل اإجابة �سليمة لغويًا �سحيحة(.

َلى َعَلْيَك:   اُْكُتْب َما مُيْ
وكثري من اجلريان يحملون اأبناء جريانهم اإىل 

املدار�ص ، ويو�سلون جريانهم اإىل اأماكن العمل 

، بل اإن بع�ص اجلريان ل ياأكلون الطعام اإل مع 

اأكرث من مكان ،  جريانهم . لقد راأيت هذا يف 

فهل راأيت �سيئا من هذا عزيزي القارئ ؟

ْدرِيُب )92(: التَّ
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ا َيْأِتي: َة صدِيقنا َحَسٍن ُمْسَتِعينًا ِبَ  اِْحِك ِمْن ذاِكَرِتَك ِقصَّ
ٌن وِجرياُنُه ؟ �سمَ �ْسُكُن حمَ ْينمَ يمَ

مَ
1- اأ

....................................................................................       

عيٌد الآنمَ ؟    2- ملاذا ُهومَ �سمَ

....................................................................................      

اِنِه ِمْنُه ؟ ْوِقُف ِجريمَ 3- ما ممَ

....................................................................................      

ِدقاوؤُه. ؟ �سْ
مَ
ُه اأ ها لمَ ممَ دَّ داُت الَّتي قمَ مْل�ساعمَ 4- ما امَ

......................................................................................  

اِنِه ؟ داِت ِجريمَ اعمَ ُن ُم�سمَ �سمَ لمَ حمَ ْيفمَ قابمَ 5- كمَ

....................................................................................      

ُهْم ؟ المَ لمَ 6- ماذا قمَ

......................................................................................  

َساِبَعاً: َتْدرِيَباُت اْلَكالَِم:

ْدرِيُب )93(: التَّ
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ُثمَّ  َداً  َجيِّ اآْلِتي  النَّصِّ  ِإَلى  اِْسَتِمْع   
ْسِئَلِة اِلّتي َبْعَده: َأِجْب َعِن اأْلَ

العم على رجل يف اخلم�سني من عمره، 

قرية  يف  واأطفاله،  زوجته  مع  يعي�ص 

ي�سحو  النهر،  �ساطئ  على  �سغرية 

العم على من نومه مبكرًا، وبعد �سالة 

نحو  متوجهًا  املنزل  يغادر  الفجر، 

العم  وقهوته،  طعامه  حاماًل  احلقل، 

ال�سم�ص  غروب  حتى  احلقل  يف  يبقى 

الفواكه  يجمع  الوقت  هذا  يف  ولكنه 

يف  ويبيعها  احلقل  من  واخل�سروات 

ال�سارع الذي مير بجوار مزرعته.

ثاِمناً: 
ْسُموِع: َتْدرِيَباُت َفْهِم امْلَ

ْدرِيُب )94(: التَّ

يحمل  منزله  اإىل  علي  العم  يعود  حني 

وقبل  والفواكه  اخل�سروات  بع�ص 

الدخول اإىل منزله يعطى منها جريانه 

واأطفال القرية.

القرية  �سكان  لدى  حمبوب  علي  العم 

وال�سغار  والكبار  اجلميع،  ويعرفه 

اأطلق  من  اأن  رغم  علي  العم  ينادونه 

عليه هذا اللقب هم الأطفال ال�سغار، 

العم  ينادونه  واأطفاله  زوجته  حتى 

علي.

يا  عزة،  يا  لزوجته  يقول  دائمًا  وهو 

الرزق،  هذا  يعطينا  اهلل  اإن  عزيزتي، 

لأننا نعطى اأ�سدقاءنا من اجلريان فال 

متنعيهم من �سيء وهي تقول دائمًا حا�سر يا »عم علي«.

�ْسِئلمَُة:
مَ
 اْلأ

ْقِل ؟ ُب العمُّ ِعليٌّ اإِىل احْلمَ ْذهمَ تمَى يمَ ممَ  .1

يذهب بعد �سالة ال�سبح.  

عوُد ؟ تى يمَ ممَ ومَ  .2

يعود بعد غروب ال�سم�ص.  

ِليٍّ ؟ بمَ العمِّ عمَ قمَ ْطلمَقمَ عليِه لمَ
مَ
ْن اأ ممَ  .3

الأطفال ال�سغار.  

ليٌّ ؟ مُّ عمَ ُع العمَ ْزرمَ اذا يمَ ممَ  .4

يزرع اخل�سروات والفواكه.  

ُع ؟ ْزرمَ ا يمَ لىٌّ ممَ مُّ عمَ ِبيُع العمَ ينمَ يمَ
مَ
اأ  .5

يبيعها يف ال�سارع الذي مير بجوار مزرعته.  
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ُر ِعْن  ( َأَماَم ما ُيَعبِّ  َضِع اْلَعالَمَة )
َمِل ْاآلَتَيِة:  َمَعاِني اْلُ

ْقِل  ُب اإِىلمَ احْلمَ ْذهمَ رًا ويمَ مُّ مبكِّ ُحو العمَ 1- يمَ�سْ

ْجِر:  الِة اْلفمَ بعدمَ �سمَ

) اٌط ) �سمَ اأ. نمَ

ٌل )    ( �سمَ ب. كمَ

وٌف )    ( ج. خمَ

ُه:  عمَ ه ممَ تمَ هومَ ُه وقمَ ْحِمُل العمُّ طعاممَ 2- يمَ

) اٌد ) اأ. ِا�ْسِتْعدمَ

ب. ُبْخٌل )    (

رِي�ٌص )    ( ج. ممَ

واِت:  رمَ �سْ واِكهمَ واخْلُ ْقِل الفمَ ُع ِمنمَ احْلمَ ْجممَ 3- يمَ

ُجوٌز )    ( اأ.  الّرُجُل عمَ

ِغرٌي )    ( ْقُل �سمَ ب. امَحْلمَ

) ْقُل ُمِنتٌج ) ج. امَحْلمَ

ْدرِيُب)95(: التَّ

روِق اإىِل الُغروِب:  ليٌّ ِمنمَ ال�سُّ مُّ عمَ ُل العمَ ْعممَ 4- يمَ

�ٌص )    ( رمَ اٌح )    (      ج. ممَ تمَ (         ب. ُمْرمَ اأ. ِا�ْسِتْمراٌر )

ْحِمُل:  ا يمَ ُه مِمَّ انمَ ليٌّ ِجريمَ مُّ عمَ 5- ُيْعِطي العمَ

ِري�ٌص )    ( ُجٌل ممَ (    ج. رمَ ِرمٌي ) ُجٌل كمَ ِبرٌي )    (        ب. رمَ ُجٌل كمَ اأ. رمَ

ِغرُي:  ِبرُي وال�سَّ ْعِرُفُه اْلكمَ 6- يمَ

) روٌف ) ُجٌل معمَ ِويٌل )    (     ج. رمَ ُجٌل طمَ ُروٌه )    (        ب. رمَ كمَ ُجُل ممَ اأ. رمَ

 :
ُ
اُه اهلل ْعطمَ

مَمَ
ا اأ انمَ مِمَّ ريمَ ِطي اجْلِ 7- ُيِعْ

) ُه ) ا ِعْندمَ هْم )    (     ج. ُيْنِفُق مِمَّ عمَ لَُّم ممَ كمَ تمَ ْهِم )    (               ب. يمَ لمَيمَ ُل عمَ ْبخمَ اأ. يمَ

ي ِعلّي:   ا عمِّ ْر يمَ يُب ِبحا�سِ ًا جُتِ ْيئمَ تِه �سمَ ْوجمَ لمَبمَ ِمْن زمَ ا طمَ 8- اإِذمَ

) عٌة ) ٌة ُمِطيمَ ْوجمَ ٌة )    ( ج. ِهيمَ زمَ ِغريمَ ٌة �سمَ ْوجمَ ٌة )    (  ب. ِهي زمَ ـيمَ ا�سِ ْوجٌة عمَ اأ. ِهيمَ زمَ



108



 

  

  

 

   
             

      
 

      
  

       
  

           
  

            
  

          
  

           
  

 : يٍّ
لمَ ِة اْلِعّم عمَ �سَّ ًا ِلقمَ �سمَ ا ُملمَخَّ نمَ  ِاْرِو لمَ

ن ُهو ؟ ممَ  .1

....................................................................................  

�ْسُكُن ؟ ْينمَ يمَ
مَ
اأ  .2

....................................................................................   

ْعمُل ؟ ا يمَ اذمَ ممَ  .3

....................................................................................   

ْقلِه ؟ ُل يِف حمَ ْعممَ ْيفمَ يمَ كمَ  .4

....................................................................................   

ا�ِص ؟ عمَ النَّ ُل ممَ اممَ عمَ تمَ ْيفمَ يمَ كمَ  .5

....................................................................................   

ُه ؟ عمَ كيف التَّعاُمُل ممَ ومَ  .6

....................................................................................   

ْوجِتِه ؟ اأُيُك يِف زمَ ا رمَ ممَ  .7

....................................................................................   

ْدرِيُب )96(: التَّ
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ْسِئلِة اآلِتَية: )أ( َأِجْب َعِن اأْلَ
�ْسُكُن ؟ ين تمَ

مَ
1. اأ

اٌن ؟ كمَ ِجرْيمَ 2. هل ِعْندمَ

     

اُركمَ ؟ اكمَ جمَ عمَ ا دمَ ْفعُل اإِذمَ ا تمَ اذمَ 3. ممَ

  

ِة جاِركمَ ؟ �ْسرمَ
ُ
ُل معمَ اأفراِد اأ ْيفمَ تتعاممَ 4. كمَ

 

ةمَ ؟ دمَ اعمَ لمَبمَ جاُركمَ منك امْلُ�سمَ ُل اإِذا طمَ ْفعمَ 5. ماذا تمَ

  

 ؟
ِ
ْوم اِت اْليمَ اعمَ ْقِبُلُهْم يِف كلِّ �سمَ �ْستمَ ْيفمَ تمَ 6. كمَ

  

ْقِومُي: َتاِسَعاً: التَّ

  ملحوظة: )كل اإجابة �سليمة لغويًا �سحيحة(.

 )ب( اِسَتْخِدِم اْلكلماِت اآلِتَيَة ِفي ُجَمٍل ِمْن ِإْنشاِئَك:

اجلملُةالكلمُةم

ا�ص1. دعا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم النا�ص اإىل الإ�سالم.النَّ

ة2. �ْسرمَ
ُ
كم عدد اأفراد اأ�سرتك ؟ْالأ

ة3. حاجتنا اإىل الأمن كحاجتنا اإىل املاء والهواء.امَحْلاجمَ

ْع�ص4. بع�ص خريجي املعهد يلتحقون بكليات اجلامعة.بمَ

ِاجب5. اأكون مرتاحًا بعد اأداء واجبي.ومَ

ة6. ُرورمَ حثني الأ�ستاذ على �سرورة اللتزام باحل�سور.�سمَ

ة7. دمَ هذا الرجل يحتاج اإىل امل�ساعدة.امل�ساعمَ

ة8. تربطني بخالٍد عالقة �سداقة قوية.اْلِعالقمَ
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َتاِجَي  ُمَساَعَدُة اْلْ
ةمَ  والقوَّ واملالمَ  ةمَ  حَّ ال�سِّ  

ُ
ْعطاكمَ اهلل

مَ
اأ اإِذا 

ْن 
مَ
لمَْيكمَ اأ عمَ ، فمَ �ْسرِتكمَ

ُ
نْيمَ اأفراِد اأ ، وِع�ْستمَ بمَ

ى  واْلِغنمَ ِة  حَّ ال�سِّ ِة  ِنْعممَ لمَى  عمَ  
مَ
اهلل �ْسُكرمَ  تمَ

بني  اِتكمَ  يمَ حمَ وعلى   ، ِة  يمَ نمَ الْبدمَ ِة  والقوَّ

بُُّهْم وُيِحبُّونمَكمَ . �ْسخا�ٍص حُتِ
مَ
اأ

ى  ْن�سمَ تمَ لَّ 
مَ
اأ ِجيُب  النَّ اِلُب  الطَّ يُّها 

مَ
اأ لمَْيكمَ  وعمَ

ْع�ِص امْلمَاِل  اُج اإِىل بمَ ْحتمَ ِري�سًا يمَ نَّ ُهناكمَ ممَ
مَ
اأ

ُف  قمَ يمَ ْن  ممَ اإىِل  يحتاُج  ِعيفًا  و�سمَ لْلِعالِج،  

اإىِل  لمَ  يمَ�سِ حتَّى  عليِه  تَِّكئمَ  ِليمَ ِبجاِنبِه 

ي ُيريُدُه . املكاِن الذَّ

دوا  قمَ نَّ بع�صمَ النا�ِص فمَ
مَ
رمَ اأ كَّ تمَذمَ ْن تمَ

مَ
لمَْيكمَ اأ عمَ

ْنُهْم  عمَ عيدينمَ  بمَ ِعي�سونمَ  يمَ اأو   ، ُهْم  رمَ �سمَ
ُ
اأ

اُجونمَ  وْيحتمَ  ، ِل  ممَ اْلعمَ اأو  را�ِسة  الدَّ ِب  بمَ ِب�سمَ

لكْي  ِة  دمَ اعمَ واملُ�سمَ لمَِة  اممَ املُعمَ ُح�ْسِن  اإِىل 

 ، وُي�ْسٍر  ِة  ِب�ُسهولمَ ُيريدونمَ  ما  ِجدوا  يمَ

ُه . ِجدُونمَ ي يمَ بمَ الذَّ لوا التَّعمَ مَّ يتمَحمَ ٍة ومَ و�ُسْرعمَ

الدر�س ال�سابع

ُم  دِّ وُنقمَ  ، والِعالجمَ  واءمَ  الدَّ ُهُم  لمَ ُم  دِّ ُنقمَ ؛  اِت  يمَ �ْسفمَ املُ�ْستمَ يِف  ى  امْلْر�سمَ ن�ساِعدمَ  ن 
مَ
اأ وواِجُبنا 

ْحتاجونمَ  لوا على ما يمَ ْح�سمَ ْنُف�ِسِهْم ، ويمَ
مَ
ادمَ على اأ ِطيُعوا الْعِتممَ �ْستمَ ةمَ حتَّى يمَ دمَ اعمَ ِلْلُمعاِقنيمَ املُ�سمَ

ِة . ياِتهم اليوميَّ اإِلْيهمَ يف حمَ

لمَى  اممَ عمَ عمَ ُيْطِعُمونمَ الطَّ اىلمَ : {ومَ  تعمَ
ُ
ُقوُل اهلل ُه . يمَ ِجدونمَ ينمَ ل يمَ عاممَ ِللذَّ م الطَّ وواجُبنا اأن نقدِّ

ياِة . ُروراِت احْلمَ عاممَ ِمْن �سمَ �ِسريًا } )1(. ؛ لأنَّ الطَّ
مَ
اأ ِتيمًا ومَ يمَ ِه ِم�ْسِكينًا ومَ ُحبِّ

ول  ا   ُهممَ دمَ حمَ
مَ
اأ اأو  ْيِن  اْلواِلدمَ قُدوا  فمَ ين  الذَّ ى  تاممَ ِلْليمَ دةمَ  اعمَ امْلُ�سمَ م  ُنقدِّ ن 

مَ
اأ لمَيْنا  عمَ ِجُب  يمَ ا  ممَ كمَ

رورِيِة . اِتهم ال�سَّ اجمَ ْوِفرِي حمَ ْن يقوُم ِبتمَ ِجدونمَ ممَ يمَ

اِت  حَّ امْل�سمَ ة  اممَ واإِقمَ  ، نِّ  ال�سِّ ِكباِر  ُبُيوِت  �ْسييِد  وتمَ  ، املمَمَداِر�ِص  ِبناِء  يِف  ن�ساِعدمَ  اأن  لمَْينا  وعمَ

ِة ؟ لمَى هذِه الِفكرمَ ْنتمَ ُمواِفٌق عمَ
مَ
ْل اأ همَ رْيِية . فمَ ْمِعياِت اخْلمَ وذلكمَ ِبتمَكوِين اجْلمَ
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 َأِجْب َعِن اأْلَْسـِئَلِة اآْلِتَيِة:
 ؟

مَ
�ْسُكرمَ اهلل ْن تمَ

مَ
ِجُب علْيكمَ اأ ا يمَ ملاذمَ  .1

اأعطاين  اأ�سكر اهلل، لأنه  اأن  يجب على   

ال�سحة واملال والقوة.

ِقرُي ؟ ْحتاُج املري�ُص اْلفمَ اإِلممَ يمَ  .2

املال  اإىل  الفقري  املري�ص   يحتاج   

للعالج.

ركِة ؟ ِن احْلمَ ْحومَ اإِن�ساٍن عاِجٍز عمَ ما واجُبكمَ نمَ  .3

اأقف اإىل جانبه؛ ليتكئ عليَّ حتى  ي�سل   

اإىل املكان الذي يريده.

التدريبات

اًل : اأَ�ْسِئلُة ااِل�ْسِتِيَعاِب: اأوَّ

ْدرِيُب )97( : التَّ

ِتِه ؟ �ْسـرمَ
ُ
لمَِدِه واأ ْن بمَ ِعيُد عمَ ْحتاُج طالُب اْلِعْلِم اْلبمَ ْيٍء يمَ يِّ �سمَ

مَ
لأ  .4

يحتاج طالب العلم البعيد عن بلده اإىل ح�سن املعاملة وامل�ساعدة.  

لُو�ِص ؟ ِو اجْلُ
مَ
ْقِدُر على املْ�ْسِي اأ ي الإِن�سانمَ الَِّذي ل يمَ مِّ ِبمَ ُن�سمَ  .5

ن�سمي الإن�سان الذي ل يقدر على امل�سي اأواجللو�ص املعاق.  

ِة ؟ دمَ ْنواِع امْلُ�ساعمَ
مَ
ِن اأ ْح�سمَ

مَ
 ِمْن اأ

ِ
ام عمَ رِبُ اإِْطعاممَ الطَّ ْعتمَ ملاذا نمَ  .6

نعترب اإطعام الطعام من اأح�سن اأنواع امل�ساعدة، لأن الطعام من �سرورات احلياة.  

ا ؟ ْعناهمَ ْل تِعرُف ممَ وقاِف ( وهمَ
مَمَ

ِة ) اْلأ ِلممَ ِمْعتمَ ِبكمَ ْل �سمَ همَ  .7

نعم، �سمعت بها، ومعناها التنازل عن ال�سيء؛ ليعود نفعه على املحتاجني.  

ْقدمِيه ِلْلُمْحتاِجني ؟ ُه ِمنمَ اْلقاِدرين ِلتمَ ْخذمَ
مَ
 اأ

ُ
�صمَ اهلل رمَ ي فمَ ما املْاُل الذَّ  .8

املال الذي فر�ص اهلل اأخذه من القادرين لتقدميه للمحتاجني هو الزكاة.  
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ةمَ )    ( اأماممَ  الممَ ِع اْلعمَ    )اأ( �سمَ

طٌّ ِفيما  تمَها خمَ ْ ُمرادِف الكلمِة التَّي حتمَ

ِتي :
ْ
اأ يمَ

ةمَ واحلمُد هلِل. حَّ  املالمَ وال�سِّ
ُ
ْعطايِن اهلل

مَ
اأ

)   ( ةمَ اِفيمَ ْلعمَ اأ.  امَ

)      ( ةمَ ب. الُقوَّ

اةمَ )      ( يمَ ج. امَحْلمَ

. 
مَ
�ْسُكرمَ اهلل ْن تمَ

مَ
لمَْيكمَ اأ عمَ

)      ( ممَ المَ اأ. عمَ

ِجُب)   ( ب. يمَ

ِكُن )      ( ج. مُيْ

رِبيَّة. لَِّم اْلعمَ عمَ اِلُب النَّجيُب ، تمَ يُّها الطَّ
مَ
اأ

ِكيُّ )   ( اأ. الذَّ

ُب)      ( مْلُوؤمَدَّ ب. امَ

�ِسيُط )      ( ج. النَّ

ثانياً: َتدريباُت املفرداِت:

ْدرِيُب )98(: التَّ

ِكُئ َعَلْيِه. بحْثُت عن َشْيٍء َأتَّ
ُد )      ( عمَ �سْ

مَ
ج. اأ ِنُد)   (  �ْسـتمَ

مَ
ب. اأ ِقُف )      (  

مَ
اأ. اأ

�ْسِرِه .
مَ
�ِسرُي اخلروجمَ من اأ

مَ
ل ي�ستطيُع الأ

ْنِديُّ )      ( ج. اجْلُ ْهُل)      (  ب. ال�سَّ اأ.  املمَْحُجوُز)   ( 

ِن املُنا�ِسِب. كمَ ْوفرِي ال�سَّ ِل على تمَ ممَ لُبدَّ ِمنمَ اْلعمَ

ْحِث )      ( ج. البمَ ب.  اإِيجاِد)    (  اأ.  اإِيجاِر)    (  

ٍة. دِبيَّ
مَ
ٍة اأ ْكِويِن جمعيَّ لُبدَّ من تمَ

ْخِذ )      (
مَ
ج. اأ ْحِث )      (   ب. بمَ ِة)    (   اممَ اأ. اإِقمَ



113

   

  



  



    
  

           

          
                  

    
 

     
 

     
 

    
 

    
 

     
 

     
 

     
 

 َأْكِمِل اُلَمَل َكَما ِفي امْلِثاِل:
ري�ٌص / اْلِعالج( امِلثاُل:    )ممَ

ْحتاُج اإِىلمَ اْلِعالِج. ِري�سًا يمَ نَّ هُناكمَ ممَ
مَ
ى اأ ْن�سمَ لَّ تمَ

مَ
ِجُب اأ يمَ

ْعليم( )طالٌب / التَّ

1/ يجب األ تن�سى اأن هناك طالبًا يحتاج اإىل التعليم.

عام( اِئٌع / الطَّ  )جمَ

2/ يجب األ تن�سى اأن هناك جائعًا يحتاج اإىل الطعام.

اء(  )عاِري / اْلِك�سمَ

3/ يجب اأن األ تن�سى اأن هناك عاريًا يحتاج اإىل الك�ساء.

ِقرٌي / املمَال(  )فمَ

راكيِب: ثالثاً: َتدريباُت التَّ

التدريب)99( :

4/ يجب األ تن�سى اأن هناك فقريًا يحتاج اإىل املال.

عايمَة(  )ِطْفٌل /الرَّ

5/ يجب األ تن�سى اأن هناك طفاًل يحتاج اإىل الرعاية.

ن( كمَ ْيٌخ / ال�سَّ  )�سمَ

6/ يجب األ تن�سى اأن هناك �سيخًا يحتاج اإىل ال�سكن.

لمَُة / اْلِعنايمَة( ْرممَ
مَ
 )اأ

7/ يجب األ تن�سى اأن هناك اأرملة حتتاج اإىل العناية.

ِري�ٌص / اْلِعالج(  )ممَ

8/ يجب األ تن�سى اأن هناك مري�سًا يحتاج اإىل العالج.
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رِّ ،  حًا َحْرَف اْلَ ابِق اِْسَتْخِرْج َثماِنَي ُجَمٍل ُمَوضِّ : ِمَن النَّصِّ السَّ
َواالسَم املجروَر، َكَما ِفي امِلثاِل :

االسُم اجملرورِحرُف اجلرِّاجلملُة

ِة. حَّ نِْعَمِةَعلَىاملثاُل: َعلَْيَك أَْن تَْشُكرَ اهلَل على نِْعَمِة الصِّ

العالِجإلىال تنسى أن هناك مريضاً يحتاج إلى العالج

املكاِنإلىحتى يصل إلى املكان الذي يريده

حسِنإلىبعض الناس يحتاجون إلى حسن املعاملة

سهولِةبلكي يجدوا ما يريدون بسهولٍة ويسر

املستشفياِتفيواجبنا أن نساعد املرضى في املستشفيات

املعاقنِيِلوواجبنا أن نقدم املساعدة للمعاقني

وواجبنا أن نقدم الطعام؛ لنه من ضرورات 
ضروراِتمناحلياة

بناِءفيعلينا أن نساعد في بناء املدارس

ْحوِ: رابعاً: َتْدريباُت النَّ

ْدرِيُب )100( التَّ

َتيَة ِفي  رِّ اآْلِ اِْسَتْخِدْم ُحرُوَف اْلَ
ُجَمٍل َقِصيَرٍة ، َوَضـِع اْلَعالَمَة 

َت ااِلِْسِم: امْلَُناِسَبَة َتْ
اجلملُةاحلرُفم

1
2
3
4
5
6

ِمْن
ِفي

َعلَى
ِب
ِل

في

صحوت من النوِم مبكراً.
الطالب في اخملتبرِ.

جلست على الكرسي.
كتبت بالقلِم.

يحتاج املريض للراحِة.
ذهبت إلى املعهِد.

ْدرِيُب )101(:  التَّ
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ِتي َبْعَدُه:  اِْقَرأ النَّصَّ اآْلِتي ُثمَّ َأِجْب َعِن اأْلَْسـِئَلِة الَّ
اِلبًا  ُه غمَ ْقتمَ ي ومَ ْق�سِ لمَواِتِه، ويمَ وٍع ، وُيحاِفُظ على �سمَ �ْسبمَ

ُ
ةمَ ُكلِّ اأ ُه ِنهايمَ لَُّم راتبمَ �سمَ تمَ اِء ، ويمَ اإِبراهيُم عاِمٌل يعمُل يِف اْلِبنمَ

ْحتاُج . ْوِن ملْن يمَ ْقدمِي اْلعمَ ْيِت ، وتمَ نْيمَ امْلمَ�ْسِجِد واْلبمَ بمَ

ُهْم  لمَ ى ، ويقوُل  امْلمَْر�سمَ لمَى  لُِّم عمَ ْنِزلِه ، وُي�سمَ ريبمَ ِمْن ممَ ى اْلقمَ �ْسفمَ ْاملْ�ستمَ ُزوُر  يمَ ُهو  بٌة ، فمَ ْيِه عاداٌت طيِّمَ دمَ لمَ اإِبراهيُم 

 ، ْهٍر  �سمَ ُكلَّ  امْلاِل  ِمنمَ  �ِسيطًا  بمَ ْبلمَغًا  ممَ ُعونمَ  ْدفمَ يمَ لِّنيمَ  امْلُ�سمَ ِمنمَ  فاإِنَّ جمموعًة  ِلكمَ  ذمَ اإِىل  ِة  افمَ ِباْلإ�سمَ  ، بًا  يِّ طمَ كالمًا 

ى . ى وامل�ساِكنِي واملمَـْر�سمَ تاممَ ُه ِلْلُمْحتمَاِجنيمَ يِف احْليِّ ِمنمَ اْليمَ وُيْعُطونمَ

ًة  فمَ قِّ ومَ ارًة ُمتمَ ُع �سيَّ ْدفمَ ًة يمَ رَّ ُدُه ممَ ِ ا�ِص ؛ لذلكمَ جتمَ مِة النَّ ُدُه يِف مقدِّ ِ ْوِن اإلَّ وجتمَ ًا ِلْلعمَ لمَبمَ ْو طمَ
مَ
ًا اأ اخمَ رمَ ُع �سُ �ْسممَ اإِبراهيُم ل يمَ

ةمَ يِف  اِكدمَ ًة ُيزيُل املياهمَ الرَّ رينمَ ، ومرَّ عمَ الآخمَ ًة ممَ ْحِمُل ِجنازمَ ًة يمَ ْنِزلِه ، ومرَّ بًا اإِىل ممَ ُقوُد ُطالَّ ًة يمَ رَّ ريِق ، وممَ يِف الطَّ

يِف . ْو�ِسِم اخْلرمَ �ُسقُّ امْلمَجاِري يِف ممَ ًة يمَ يِّ ، ومرَّ احْلمَ

اِلِه . ْمثمَ
مَ
 فيِه ، ويِف اأ

ُ
كمَ اهلل اإِنَّ اإِبراهيممَ رجٌل مفيٌد ملجتمِعِه ، بارمَ

خاِمساً: َتْدرِيباُت اْلقرَاَءِة:

ْدرِيُب)102(:  التَّ
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ُة اإِبراهيممَ ؟ ا ِمْهنمَ ممَ  .1

اإبراهيم عامل.

ُه ؟ ْقتمَ ي اإبراهيُم ومَ ْيفمَ يْق�سِ كمَ  .2

يق�سي اإبراهيم وقته بني العمل وامل�سجد 

والبيت وتقدمي العون للمحتاجني.

ى ؟ �ْسفمَ ُزوُر اإبراهيُم املُ�ْستمَ ا يمَ مِلمَاذمَ  .3

يزور اإبراهيم امل�ست�سفى لي�سلم على 

املر�سى، ويقول كالمًا طيبًا.

�ِسيِط  امْلمَْبلمَِغ اْلبمَ لُّونمَ بمَ ُل املُ�سمَ ْفعمَ ا يمَ اذمَ ممَ  .4

ُه ؟ عونمَ ْجممَ الَِّذي يمَ

يعطونه لليتامى وامل�ساكني واملر�سى من 

اأهل احلي.

رينمَ ؟ ْيفمَ ُي�ساِعُد اإِبراهيُم الآخمَ كمَ  .5

يقدم اإبراهيم لهم امل�ساعدة التي 

يحتاجون اإليها.

ْعماِل التَّي يقوُم ِبها 
مَ

ْع�صمَ اْلأ ُاْذُكْر بمَ  .6

اإِبراهيُم .

من الأعمال التي يقوم بها اإبراهيم: 

- اإزالة املياه الراكدة يف احلي

- �سق املجاري يف ف�سل اخلريف.

- دفع ال�سيارات املتعطلة يف الطريق 

وغريها من اأعمال اخلري.

االأ�سِئلُة:

ُيكمَ يِف اإِبراهيممَ ؟
ْ
اأ ما رمَ  .7

      اإبراهيم مثاٌل للمواطن ال�سالح 

الذي يقدم امل�ساعدة للجميع.

ْن 
مَ
ِكُنكمَ اأ دُة التَّي مُيْ اعمَ ا امْلُ�سمَ ممَ  .8

ِرينمَ ؟ ها ِلاْلآخمَ ممَ دِّ ُتقمَ

      كل اإجابة معقولة مقبولة.

اِبِق :    اِْسَتْخِرْج ِمَن النَّصِّ السَّ
رِة: اإبراهيم، البناء، املر�سى، امل�ساكني، اليتامى. كَّ خم�سًة من الأ�سماِء امْلْذمَ

اِل: يعمل، ي�سلم، ي�سمع. ْفعمَ
مَ
ثالثًة ِمنمَ اْلأ

اآِن باِل�ْسِم: اإبراهيم عامل / اإن اإبراهيم رجل مفيد. ْبدمَ نْي  تمَ ُجْملمَتمَ

اآِن ِباْلفْعِل: بارك اهلل فيه / يت�سلم اإبراهيم راتبه نهاية كل اأ�سبوع. ُجْملمَتمَنْي تْبدمَ

: يف، من، اإىل، ِل، ب. رِّ خم�سًة ِمْن ُحروِف اجْلمَ

ثمَة: �سيارة، جنازة، املياه. اِء املوؤنَّ �ْسممَ
مَ
ثالثًة ِمنمَ اْلأ

ِة: البناِء، �سلواِته، منزِله، الإ�سافِة. �ْسرمَ رٍة باْلكمَ ُرومَ ْ اٍء جممَ �ْسممَ
مَ
ةمَ اأ عمَ ْربمَ

مَ
اأ

ْدرِيُب )103(: التَّ
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َطأ ِفَيَما َيْأِتي:  ِحيَحِة، َواْلَعالَمَة )×( َأَماَم اخْلَ ( َأَماَم اْلِعَباَرِة الصَّ َضِع اْلَعالَمَة )
ُه كلَّ �ْسهٍر )×( يت�سلم اإبراهيم راتبه كل اأ�سبوع. لَُّم اإِبراهيُم راِتبمَ �سمَ تمَ يمَ

.) ى ) ًا من املُ�ست�سفمَ ِريبمَ �ْسُكُن اإِبراِهيُم قمَ يمَ

.) اِت للُمحتاِجنيمَ ُكلَّ �ْسٍهر ) عمَ ْجمِع التمَربُّ يِّ بمَ قوُم اأهُل احلمَ يمَ

.) ُجٌل كرمٌي ) اإِبراهيُم رمَ

.) رْيِ ) اِل اخلمَ ْعممَ
مَ
ْن اأ ى واملمَ�ساِكنِي ممَ اممَ تمَ ُم�ساعدُة اليمَ

ٍد )×( م�ساركة النا�ص يف اأفراحهم واأحزانهم  يِّ رْيُ جمَ ٌل غمَ ممَ اِنِهْم عمَ ْحزمَ
مَ
ْفراِحِهْم واأ

مَ
ا�ِص يِف اأ ُة النَّ كمَ ُم�سارمَ

عمل جيد.

.) اِلِح ) ٌب ِلْلُمواِطِن ال�سَّ اإِبراهيُم ِمثاٌل طيِّ

يُن الإِ�سالِميُّ )×( عيادة املر�سى من الأعمال  لمَْيها الدِّ ُحثُّ عمَ ْعماِل الَِّتي ل يمَ
مَ
ى ِمن الأ ُة املمَْر�سمَ ِعيادمَ

التي يحث عليها الدين الإ�سالمي.

ْدرِيُب )104(:  التَّ
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 َأِجْب َعِن اأَلْسَئَلِة اآلِتَيِة ِكَتاَبًة: 
ٍة،  دمَ اعمَ اُركمَ املمَ�ْسكنُي مِل�سمَ اجمَ جمَ اإِذا اْحتمَ  .1

ةمَ ؟  دمَ اعمَ ُم له املُ�سمَ دِّ هل ُتقمَ فمَ

نعم اإذا احتاج جاري امل�سكني   

للم�ساعدة اأقدمها له.

ُه ؟  ُمها لمَ دِّ ِتي ُتقمَ ِة الَّ دمَ اعمَ ْوُع املُ�سمَ ما نمَ  .3

اأقدم له امل�ساعدة التي يحتاج اإليها.  

ِة:  اِقِف الآِتيمَ ُل يِف امْلمَومَ ْفعمَ ا تمَ اذمَ ممَ  .5

ًا  كمَ ْت ِبرمَ كمَ رمَ ْمطاِر، وتمَ
مَ
اُه الأ ْت ِميمَ رُثمَ اأ. كمَ  

�ْسُكُنُه. ي تمَ يِف احليِّ الذَّ

اأ�سق اجلداول لت�سريف املياه.  

اِحُبها  ذمَ �سمَ خمَ
مَ
ٌة، واأ ارمَ يَّ لمَْت �سمَ طَّ عمَ ب. تمَ  

ُه. ْحدمَ ُعها ومَ ْدفمَ يمَ

اأدفع معه �سيارته.  

سادساً: َتْدرِيَباُت اْلِكَتاَبِة :

ْدرِيُب )105(: التَّ

لمَِدِه. ِة اإِىلمَ بمَ ْودمَ ٍر ِلْلعمَ فمَ ِة �سمَ ْذِكرمَ ِب اإِىلمَ تمَ الَّ ُد الطُّ حمَ
مَ
ج. ِاْحتاجمَ اأ

   اأقدم له التذكرة اإذا ا�ستطعت ذلك واإن مل ا�ستطع اأر�سده اإىل اخلريين لي�سرتوا له التذكرة.

.
ٍ
م ْقِل دمَ ْحتاُج اإِىلمَ نمَ ِري�ٌص يمَ د. ممَ

    اأتربع له بالدم.

ِريِق. ِطيُع ُعبورمَ الطَّ �ْستمَ هـ. ُمعاُقٌ ل يمَ

           اأ�ساعده على عبور الطريق.

ُه. ِريقمَ لَّ طمَ ِغرٌي �سمَ و. ِطْفٌل �سمَ

    اأبحث عن بيت اأ�سرته اأو اأ�سلمه لل�سرطة.

: لمَْيكمَ لمَى عمَ التَّْدِريُب) 106(: ُاْكُتْب ما مُيْ

راخًا اأو طلبًا للعون اإل وجتده يف مقدمة النا�ص ؛ لذلك جتده مرًة يدفع �سيارة  اإبراهيم ل ي�سمع �سُ

متوقفة يف الطريق ، ومرًة يقود طالبًا اإىل منزله ، ومرة يحمل جنازة مع الآخرين ، ومرة يزيل املياه 

الراكدة يف احلي ، ومرة ي�سق املجاري يف مو�سم اخلريف .

اإن اإبراهيم رجل مفيد ملجتمعه ، بارك اهلل فيه ، ويف اأمثاله .
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َأِجْب َعِن اأَلْسـِئَلِة اآلِتَيِة:
�ْسُكُن ؟  ْينمَ تمَ

مَ
1- اأ

�ْسُكُن ؟  ْن تمَ عمَ ممَ 2- ممَ

اٌن ؟  كمَ ِجريمَ ْل ِعْندمَ 3- همَ

؟  اِنكمَ ٌق لبيوِت ِجريمَ ْيُتكمَ ُمال�سِ ْل بمَ 4- همَ

ٍة ؟  يِّ ِجهمَ
مَ
5- ِمْن اأ

اِر ؟  �سمَ ِة اْليمَ اُركمَ ِمنمَ ِجهمَ ْن جمَ 6- ممَ

ْلِف ؟  اُركمَ ِمْن اخْلمَ ْن جمَ 7- ممَ

ِمنِي ؟  ِة اْليمَ ْن جاُركمَ ِمْن ِجهمَ 8- ممَ

 ؟ 
ِ
مام

مَ
اُركمَ ِمنمَ اْلأ ْن جمَ 9- ممَ

 . ْعماِل ِجرياِنكمَ
مَ
ْع�صمَ اأ 10- ُاْذُكْر بمَ

ُهْم ؟  عمَ ِمُع ممَ تمَ ْ ا جتمَ ُل ِعْندممَ ْعممَ ا تمَ اذمَ 11- ممَ

ُهْم ؟  عمَ ِمُع ممَ تمَ ْ ْينمَ جتمَ
مَ
12- اأ

ُك الَِّذي ُتِريُد ِمنمَ ُكلِّ  مَ ُل امْلُ�ْسرتمَ ممَ ا اْلعمَ 13- ممَ

ْن 
مَ
ْطفاِل( اأ

مَ
�ساِء، الأ اِل، النِّ جمَ اِن )الرِّ ريمَ اجْلِ

ُقوُموا ِبِه ؟ يمَ

    

ملحوظة: )كل اإجابة �سليمة لغويًا �سحيحة(.

َساِبَعاً: اْلَكالُم:

ْدرِيُب )107(:  التَّ

ٍل: ْل�سمَ ِديٍث ُم�سمَ ْكِل حمَ ْنُه يِف �سمَ ْبتمَ عمَ جمَ
مَ
وِع الَّذي اأ ِن امْلمَْو�سُ لَّْم عمَ كمَ تمَ

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------

ْدرِيُب )108(:  التَّ



120



 

  

  

 

         
   

                   

     
            

        
           

       
                  

       
                 

      
            

       
                    

       
                         

      
             

      

ِجْب 
مَ
دًا ُثمَّ اأ يِّ ِمْع اإِىلمَ النَّ�صِّ الآتي جمَ  ِا�ْستمَ

ُه: ْعدمَ ِتي بمَ �سئلِة الَّ
مَ
ِن الأ عمَ

الن�ص

العم ح�سن رجل طيب، كبري ال�سن، اأح�ص 

باآلم �سديدة يف ركبته الي�سرى فذهب 

اإىل الطبيب الذي قال له بعد اأن �ساأله 

بع�ص الأ�سئلة، واأجرى عليه ك�سفا دقيقًا، 

و�سور ركبته: اأنت يف حاجة اإىل عملية 

جراحية عاجلة حتى ل يزداد عليك 

املر�ص.

 العم ح�سن رجل م�سكني ل ميلك ماًل 

يدفعه للطبيب وللم�ست�سفى.... جل�ص 

العم ح�سن وزوجته بع�ص الوقت يفكران 

فيما �سيفعالنه حللِّ هذه امل�سكلة.

وحينما �سمع اأ�سدقاوؤه وجريانه بق�سته 

زاروه يف البيت وقالوا له: �ستجرى العملية 

يا عمنا ح�سن، اأ�سدقاوؤك وجريانك 

�سيقفون معك حتى النهاية. ففرح 

العم ح�سن وزوجته مبا �سمعاه، و�سكرا 

جريانهما واأ�سدقاءهما ودعوا لهم 

باخلري..

 َااْلأَ�ْسِئلة :

ٌن ؟ �سمَ مُّ حمَ �ْسُكو اْلعمَ ِمَّ يمَ  .1

    ي�سكو العم ح�سن من اآلم يف ركبته 

الي�سرى.

ِبيُب ؟ ُه الطَّ مَ ْخربمَ
مَ
ِبمَ اأ  .2

َثاِمَناً: 
ْسموِع: َتْدرِيَباُت َفْهِم امْلَ

ْدرِيُب )109(: التَّ

اأخربه الطبيب باأنه يحتاج اإىل عملية.

ةمَ ؟ ِليَّ ممَ ٌن العمَ �سمَ مُّ حمَ ُيْجِري اْلعمَ ْينمَ �سمَ
مَ
اأ  .3

�سيجري العم ح�سن العملية يف امل�ست�سفى.  

ِة ؟ ِمليَّ مةمَ اْلعمَ ٌن ِقيمَ �سمَ ِجد حمَ يمَ ْينمَ �سمَ
مَ
ِمْن اأ  .4

ل يعرف العم ح�سن من �سيقوم بدفع تكاليف العملية.  

اُنُه ؟ �سدقاوؤُُه وِجريمَ
مَ
لمَ اأ عمَ ا فمَ اذمَ ممَ  .5

جمعوا له قيمة العملية.  

اُنُه ؟ ِدقاوؤُُه وِجريمَ �سْ
مَ
اممَ ِبِه اأ ِل الَِّذي قمَ ممَ ما راأيك يِف اْلعمَ  .6

هذا عمل جيد.  

اوؤُه ؟ ِدقمَ �سْ
مَ
اُنُه واأ ل ِجريمَ عمَ ا فمَ ىمَ ممَ

مَ
اأ نمامَ رمَ ٌن ِحيمَ �سمَ لمَ حمَ عمَ ا فمَ اذمَ ممَ  .7

�سكرهم، ودعا لهم باخلري.  

ٍن ؟ �سمَ اِن حمَ ُقوُل جِلريمَ ا تمَ اذمَ ممَ  .8

اأقول جلريان ح�سن: بارك اهلل فيكم.  
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 اِْسَتْخِدِم اْلَكِلَماِت ْاآلَتِيِة ِفي 
ُجَمٍل ِمْن ِإْنَشاَئَك :

اجلملُةالكلمُة

ة حَّ 1.  ال�سِّ

ل يح�ص بقيمة ال�سحة 

اإل من يفقدها.

تمَى 2.   الفمَ

هذا الفتى �سيكون من 

ال�سباب املمتازين.

ة القوة خري من ال�سعف.3.  الُقوَّ

ْع�ص 4.  بمَ

بع�ص النا�ص ل يهتمون 

بالآخرين.

اِجب 5.  ومَ

م�ساعدة اجلار املحتاج 

واجبة على كل اجلريان.

ة ُرورمَ 6. �سمَ

اإجراء العملية يف وقتها 

�سرورة.

اعدة 7. املُ�سمَ

قدم امل�ساعدة ملن 

ي�ستحقها.

ة القمَ 8. اْلعمَ

العالقة بني اجلار واجلار 

مثل عالقة القريب 

بالقريب.

ْدرِيُب )110(: التَّ

َطَأ:  ِح اخْلَ َطَأ َوَصحِّ ْمَلِة اخْلَ ِحيَحِة َواْلَعالَمَة )×( َأَماَم اْلُ ْمَلِة الصَّ َضِع اْلَعالَمَة )√( َأَماَم اْلُ
ٌن )×( مو�سع الدر�ص عن رجل  �سمَ نِّ ا�سُمُه حمَ جٍل �سغري ال�سِّ ْن رمَ ْر�ِص عمَ ْو�سوُع الدَّ  ممَ

     كبري ا�سمه ح�سن.

ٍن )×( الركبة الي�سرى ت�سبب اآلمًا للعم ح�سن. �سمَ مِّ حمَ ًا ِللعمَ ُب اآلممَ ى ُت�سبِّ ُة الُيْمنمَ ْكبمَ الرُّ

لمَى امْلمَِري�ِص بدّقٍة )√(. �ْسِف عمَ ْعدمَ الكمَ ِة بمَ ِليَّ ممَ اءمَ العمَ بيُب اإِْجرمَ لمَبمَ الطَّ طمَ

ِبيِب)√(. ي الطَّ
ْ
اأ �ْسِفيِه يِف رمَ نًا وتمَ �سمَ يِّ وقٍت ُتِريُح حمَ

مَ
ُة يِف اأ ُة اجِلراِحيَّ ِليَّ ممَ العمَ

ِة )√(. ِليَّ ممَ ِلك املالمَ الالِزم لإِجراِء العمَ ْ ُه ل ميمَ نَّ
مَ
زيٌن لأ ٌن حمَ �سمَ مُّ حمَ  العمَ

ِة )√(. ِليَّ ممَ ة اْلعمَ ْجرمَ
ُ
اُن اأ ريمَ اُء واجْلِ ِدقمَ �سْ

مَ
ُع اْلأ ْدفمَ يمَ �سمَ

ِزيٌن )×( ا�ستقبل العم ما قام به جريانه وهو �سعيد. ُهومَ حمَ اممَ ِبِه ِجرياُنُه ومَ ا قمَ مُّ ممَ لمَ العمَ ْقبمَ ا�ستمَ

امَلِت )√(. اُون بنيمَ اجِلرياِن يِف ُكلِّ احلمَ ةمَ التَّعمَ ِهميَّ
مَ
ِوُع ُيِظهُر اأ ْو�سُ ا املمَ ذمَ همَ

ْدرِيُب )111(:  التَّ
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 َأْكِمِل اْلَفَراَغ ِفيَما َيِلِي ِبَكِلَمٍة 
ُمَناِسَبٍة: 

�ْسُف عليِه  اُل املمَري�ِص والكمَ وؤمَ �سمَ  .1

ِة يِف  عالج  ْغبمَ لمَى الرَّ ُدلُّ عمَ ِويُرُه يمَ تمَ�سْ ومَ

امْلمَِري�ِص.

ْيِه  ِبيِعيُّ الَِّذي يمَذهب اإِلمَ املكاُن الطَّ  .2

امْلمَِري�ُص هو امل�ست�سفى.

ن  عمَ عمَ نمَ لمَ املري�ُص واْمتمَ ا اأهممَ اإِذمَ  .3

اِب اإىِل املُ�ْستمَ�ْسفى ف�سي�ستد  همَ الذِّ

�ُص. عليه  املمَرمَ

ُجٌل مري�ص يِف حاجٍة اإىِل  ُهومَ رمَ  .4

عمَ ِقيمةمَ الِعالِج.  ْدفمَ ِة ِليمَ دمَ اعمَ املُ�سمَ

ِتِه يفكران  ْوجمَ عمَ زمَ ُجُل ممَ لمَ�صمَ الرَّ جمَ  .5

ريقًة حِللِّ  ِجداِن طمَ ا يمَ لَُّهممَ عمَ لمَ

ا. ُم�ْسِكالِتِهممَ

لِة ِبجاِرِه  لمَى �سِ ُد يكوُن عمَ يِّ اجْلاُر اجْلمَ  .6

ىلمَ  اُج اإِ ْحتمَ انمَ يمَ ُلهمَ اإِْن كمَ
مَ
�ساأ يمَ ُدُه ومَ تمَفقَّ يمَ ومَ

م�ساعدة.

ا  ممَ اِر ِعْندمَ عمَ اجْلمَ لُبدَّ ِمن الُوُقوِف ممَ  .7

تَّى يحل م�سكلته. اِج اإِليك حمَ ْحتمَ يمَ

ْكِر و الدعاء  ى ال�سُّ ِقرُي �ِسومَ ِلُك الفمَ ْ ل ميمَ  .8

 . ةمَ دمَ ُه املُ�ساعمَ ُم لمَ دِّ مِلمَْن ُيقمَ

ْدرِيُب )112(: التَّ

َماَئِر ْاآلِتَيِة:  ْمَلَة َمَع الضَّ  َأْكِمِل اْلُ
املثال:  )اأنا / اأنت(

ُه. بُّ َعاَم الِِّذي ُتِ لْحَم َوَسُأْحِضُر لَك الطَّ َأْحَضْرُت اخُلْبَز والَّ
بُُّه. )اأنا  / هي(: اأح�سرت اخلبز واللحم و�ساأح�سر لها الطعام الذي حُتِ

)اأنا / هم( :اأح�سرت اخلبز واللحم و�ساأح�سر لهم الطعام الذي يحبونه.

)اأنا / اأنت( :اأح�سرت اخلبز واللحم و�ساأح�سر لِك الطعام الذي حتبينه.

)اأنا / اأنتما( : اأح�سرت اخلبز واللحم و�ساأح�سر لكما الطعام الذي حتبانه.

)اأنا / انتم( : اأح�سرت اخلبز واللحم و�ساأح�سر لكم الطعام الذي حتبونه.

)اأنا / انت( : اأح�سرت اخلبز واللحم و�ساأح�سر لكن الطعام الذي حتببنه.

)نحن / هم( : اأح�سرنا اخلبز واللحم و�سنح�سر لكم الطعام الذي حتبونه.

ْدرِيُب )113(: التَّ
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أ- َأْمأَل اْلَفَراَغ ِفيَما َيْأِتِي ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة:
ا ديُننامَ  نمَ رمَ ممَ

مَ
ْمُد هلل، اأ ْحُن ُم�سلمونمَ واحْلمَ نمَ

ُهم يف  عمَ ِقفمَ ممَ ن نمَ
مَ
ا واأ ِاننمَ ُبح�ْسِن معاملة ِجريمَ

ُهْم ِحني يفرحون  عمَ ُح ممَ ْفرمَ ُكلِّ احلالِت، نمَ

ُكُل 
ْ
اأ ْحنمَ ل نمَ هُم ِحنيمَ يحزنون نمَ عمَ ُن ممَ ْحزمَ نمَ ومَ

انمَ ِمْنُه، ول  ن ُنْعِطيمَ اجِلريمَ
مَ
ْعدمَ اأ عامًا اإِلَّ بمَ طمَ

ل  ِة، ومَ اِت املُْزِعجمَ ومَ �سْ
مَ
ا بالأ نمَ انمَ ُنْزِعُج ِجريمَ

ْوقاِت 
مَ
ِة ويف الأ رورمَ ْزوُرُهْم اإل ِعْندمَ ال�سَّ نمَ

ا�ِسبة. امْلنمَ

تاسعاً: التقومُي:

ب- اِْسَتْخِدِم اْلَكِلَماِت ْاآلِتَيَة ِفي ُجَمٍل ِمْن ِإْنَشاِئَك:

اجلملُةالكلمُة

اُرٌ جاري �سديقي.جمَ

رمَ ممَ
مَ
اأمرنا ديننا بح�سن معاملة اجلار.اأ

ح ْفرمَ نفرح لفرح اأخوننا ونحزن حلزنهم.نمَ

ْن من يعطيني كتابه؟ممَ

ل تقف بعيدًا اقرتب قلياًل.ل

تَّى قدم امل�ساعدة حتى تكون اإن�سانًا كاماًل.حمَ

ام اإكرام اجلار عمل ممتاز.اإِْكرمَ

المَ ا زمَ ما زال يف النا�ص خري.ممَ
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نمَ  ِة: ِلُتكوِّ ِل اْلآِتيمَ ممَ ِعْد ْترِتيبمَ اجْلُ
مَ
)ج( اأ

ًا: وعمَ ِمْنها ُمْو�سُ

ُه. تمَ ارمَ يَّ اِلٌد �سمَ اُر خمَ رمَ اجلمَ ْح�سمَ
مَ
اأ - فمَ

ِتها. ديقمَ ِة �سمَ يارمَ ْت ِلزمَ جمَ رمَ  خمَ
ٍ
ْوم اِت يمَ يِف ذمَ - ومَ

ِتها. اِلدمَ عمَ ومَ عي�ُص ممَ - تمَ

فمَ  �سمَ ِبيبمَ الَِّذي كمَ لوا الطَّ ابمَ ناكمَ قمَ - وهمَ

لمَْيها. عمَ

ها. مِّ
ُ
ر�ِص اأ ْته مِبمَ مَ ْخربمَ

مَ
- واأ

ًة. ِري�سمَ ا ممَ همَ مَّ
ُ
ْت اأ دمَ جمَ ْت ومَ َّا عادمَ ملمَ - ومَ

ها. ْف�سمَ ْن ل ُتْرهقمَ نمَ
مَ
ا ِباأ همَ نمَ�سحمَ - ومَ

�سْبُوٍع.
ُ
ِة اأ اها ِعالجًا مِلُدَّ ْعطمَ

مَ
اأ - ومَ

اِلٍد. اِرها خمَ ْيِت جمَ ىل بمَ ْت اإِ عمَ اأ�ْسرمَ - فمَ

ها اإىِل املُ�ست�سفى. مَّ
ُ
ةمَ واأ اِطممَ ل فمَ ممَ حمَ - ومَ

ْحومَ  اِر نمَ اِجُب اجْلمَ ا ومَ ذمَ اِلٌد: همَ ال خمَ قمَ - فمَ

اِرِه. جمَ

ها اإىِل  مُّ
ُ
ُة واأ ممَ اِطِ ْت فمَ ادمَ لِك عمَ ْعدمَ ذمَ - بمَ

ْيِت. اْلبمَ

ا. ٌة يِف الثَّالثنيمَ ِمْن ُعُمِرهمَ
مَ
اأ ُة اْمرمَ اِطممَ - فمَ

اممَ ِبِه. ا قمَ لمَى ممَ الدًا عمَ ا خمَ تمَ رمَ كمَ �سمَ - ومَ

فاطمة امراأة يف الثالثني من عمرها، تعي�ص مع والدتها، ويف ذات يوم 

خرجت لزيارة �سديقتها، وملا عادت وجدت اأمها مري�سًة، فاأ�سرعت اإىل 

بيت جارها خالد واأخربته مبر�ص اأمها فاأح�سر خالد �سيارته، وحمل 

فاطمة واأمها اإىل امل�ست�سفى.

وهناك قابلوا الطبيب الذي ك�سف على الأم، واأعطاها عالجًا ملدة اأ�سبوع 

ون�سحها بالَّ ترهق نف�سها.

بعد ذلك عادت فاطمة واأمها اإىل البيت، و�سكرتا خالدًا على ما قام به، 

فقال خالد: هذا واجب اجلار نحو جاره. 
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ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن

 
مَ
اهلل نَّ 

مَ
لأ ْوِلدِهْم، 

مَ
اأ لمَى  عمَ ِبرٌي  كمَ قٌّ  حمَ ْيِن  ِلْلواِلدمَ

احلياِة،  هِذِه  يِف  ِلُوجوِدِهْم  بًا  بمَ �سمَ لمَُهما  عمَ جمَ

يتِهْم،  ْربمَ تمَ ِبيِل  �سمَ يِف  ًة  �سقَّ ممَ ا  دمَ جمَ ومَ نَّهما 
مَ
لأ ومَ

ْن 
مَ
ْن ُيولمَدُوا اإِىلمَ اأ

مَ
ِتِهْم، وِرعايتمَهْم ُمْنُذ اأ ايمَ وِحممَ

ْكرُبوا. يمَ

الدرس الثامن

وبالوالدْيِن  اُه  اإِيَّ اإِل  ْبُدوا  تعمَ األَّ  ربك  ى  �سمَ )وقمَ  : اىلمَ عمَ تمَ فقالمَ  ه.  قَِّ ِبحمَ ُهما  حقَّ كيِم  احْلمَ ْكِر  الذِّ يِف   
ُ
اهلل نمَ  رمَ قمَ ْد  وقمَ

.)1(
1

ًا( انمَ اإِْح�سمَ

ِة؟  نمَ �سمَ ِة، واملعاملِة احْلمَ بمَ يِّ ِة الطَّ بمَ احمَ ا�ِص ِباملْ�سمَ قُّ النَّ حمَ
مَ
ْن اأ ُه: ممَ لمَ

مَ
اأ ِبيِّ �سلى اهلل عليه و�سلم و�سمَ ُجٌل اإِىلمَ النَّ اءمَ رمَ ذا: ملَّا جمَ وِلهمَ

»ُثمَّ  ِة:  ابعمَ الرَّ ِة  امْلرمَ يِف  المَ  قمَ ومَ ِجّدًا،  عِظيٌم  مِّ 
ُ
اْلأ قَّ  حمَ نَّ 

مَ
اأ على  ْنِبيِه  للتَّ اٍت  مرَّ ثالثمَ  ذلكمَ  رمَ  وكرَّ  » كمَ مُّ

ُ
»اأ ْوِلِه:  ِبقمَ ُه  ابمَ اأجمَ فمَ

.» اأبوكمَ

ُهما  ُهما وُن�ْسِعرمَ يمَ تَّى ُنْر�سِ اِل حمَ ْعممَ
مَ
ْيِن ِمنمَ اْلأ ُم للوالدمَ دِّ ا ُنقمَ اذمَ ممَ ًا. فمَ ِظيممَ ّقًا عمَ اِء حمَ ْبنمَ

مَ
لمَى اْلأ ْيِن عمَ لمَى اأنَّ للواِلدمَ ُدلُّ عمَ وهذا يمَ

ْيِن ؟ عيدمَ ُما �سمَ لهمَ ْجعمَ ا يمَ ْوفرِي ممَ لمَى تمَ ِمْلنا عمَ باْهِتماِمنا ِبِهما، وعمَ

ْن 
مَ
اأ لمَْينا  ا عمَ ُهممَ لمَ ومَ �ٍص.  ْلبمَ ٍب وممَ �ْسرمَ ٍل وممَ كمَ

ْ
اأ ِمْن ممَ ِة:  اِة اليوميَّ يمَ احْلمَ الِب  طمَ ْوفرِي ممَ ِة، وتمَ يَّ حِّ عايِة ال�سِّ ا حقُّ الرِّ لمَْينمَ ْن عمَ الديمَ ِلْلومَ

ا. يهممَ ًا ل ُيْر�سِ الممَ ا كمَ ُهممَ ُقوُل لمَ ل نمَ ا، ومَ ُهممَ عمَ ِديِث ممَ نا ِعْندمَ احْلمَ ْوتمَ ُع �سمَ ْرفمَ ال نمَ ا؛ فمَ ُهممَ عمَ ابمَ ممَ طمَ ُنْح�ِسنمَ اخْلِ

اِن. ال ُيريدمَ ِتِهما؛ ِبْفِعِل ممَ  راحمَ
ِ
م دمَ بًا يِف اإِْزعاِجِهما، وعمَ بمَ وُن �سمَ كمَ ل نمَ ومَ

ْيِن. الدمَ ينمَ باْلومَ لمَنا – ِباإْذِن اهلِل – ِمنمَ البارِّ ْجعمَ ْن يمَ
مَ
ِكُن اأ ُل مُيْ ممَ ذا اْلعمَ همَ ومَ

ْو ِكلمَْيِهما 
مَ
ُهما اأ حدمَ

مَ
ِ اأ ْيِه ِعْندمَ اْلِكربمَ ومَ بمَ

مَ
كمَ اأ ْدرمَ

مَ
ْبٍد اأ ْنُف عمَ

مَ
ِغممَ اأ ْبٍد رمَ ِغممَ اأْنُف عمَ �ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم: ))رمَ المَ رمَ قمَ

)2(
2

.)) ةمَ نَّ ْدُخِل اجْلمَ لمَْم يمَ فمَ

.1( اآلية )8( من سورة اإلنسان(   1
.1( اآلية )23( من سورة اإلسراء(  2
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َأِجْب َعِن اأَلْسئَلة اآلتية:
ْيِن ؟ ُم الوالدمَ ِ ْحرتمَ ملاذا نمَ  .1

نحرتم الوالدين لأن اهلل جعلهما   

�سببًا لوجودنا، ولأنهما ربيانا، 

ورعيانا.

ةمَ ؟  اْلِعبادمَ
ُ
رمَ اهلل �سمَ ْن قمَ لمَى ممَ عمَ  .2

ق�سر اهلل العبادة على نف�سه.  

ِن امْلُ�ْستمَِحقُّ ِلالإْح�ساِن ؟ وممَ  .3

الوالدان هما امل�ستحقان   

لالإح�سان.

التدريبات

َأّوالً: أسئلُة االْسِتيعاِب:

ْدرِيُب ) 114(:  التَّ

ِي مرَّ ِبكمَ ؟ ِديِث الذَّ اٍت يِف احْلمَ « ثالثمَ مرَّ كمَ مُّ
ُ
ْرِديُد »اأ ُدلُّ تمَ الممَ يمَ عمَ  .4

يدل على عظم مكانة الأم؛ لأنها علمتنا، واأر�سعتنا، وربتنا.  

ا ؟ ِمتِه ؟ مِلاذمَ ًة واِحدًة ُيقلُِّل ِمْن قيمَ ِب مرَّ
مَ
هل ِذْكُر اْلأ  .5

ل، ل يقلل ذكر الأب مرًة واحدًة من قيمته. لأن تكرار ذكر الأم  ما جاء اإلَّ ل�سعفها وحاجتها اإىل امل�ساعدة.  

ا ؟ لمَْينمَ ْيِن عمَ ِالدمَ قُّ اْلومَ ا حمَ ممَ  .6

حقهما الرعاية والعناية خا�سة عندما يكربان.

يَّام ؟
مَ
ْيِن هِذِه الأ لمَِة الوالدمَ اممَ ُيكمَ يِف ُمعمَ

ْ
اأ ا رمَ ممَ  .7

بع�ص الأبناء ل يعاملون الوالدين معاملة ح�سنة يف هذه الأيام.  

ُهما. حدمَ
مَ
ْو اأ

مَ
اِلدْيِه اأ رمَ ومَ �سمَ ِة ملمَْن حمَ نَّ لمَى ُدُخوِل اجلمَ الَّ عمَ ُاْذُكِر احلديثمَ الدَّ  .8

قال ر�سول اهلل )�ص(: ))رغم اأنف عبد رغم اأنف عبد اأدرك اأبويه عند الكرب اأحدهما اأو كليهما فلم يدخل اجلنة(.  
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ا     اِْمأَلَ  اْلَفَراَغاِت باْلَكِلَمِة املناِسَبِة مَّ
َبْي اْلَقْوَسْي:

ى الإِ�سالُم ُكلَّ واِرٍث حقه ِمنمَ امْلِرياِث.    ْعطمَ
مَ
1. اأ

ْيتُه(. ُه / بمَ قَّ ُه / حمَ المَ )ممَ

ِبيِل  �سمَ يِف  امل�سقة   ْع�ِص  بمَ ِل  مُّ مَ حتمَ ِمْن  لُبدَّ   .2

اْلِعْلِم.

 )الوقت/ النا�ص/ امل�سقة(

ِل  ممَ واْلعمَ اْلِعْلِم  لمَِب  طمَ نْي  بمَ الطاِلُب  قرن   .  3

ِة. وِميَّ ِرفاِتِه اْليمَ للح�سوِل على ُمْن�سمَ

.) عمَ نمَ قمَ / ممَ رَّ نمَ / فمَ رمَ )قمَ

رِة التَّعاُوِن  ُرومَ ُة و ق�ست ِب�سمَ �ْسرمَ
ُ
4. اجتمعِت ْالأ

لإِْكماِل ِبناِء امْلمَْنِزِل. 

ْت(. عمَ جمَ ْت / رمَ �سمَ ْت / قمَ �سمَ فمَ )رمَ

ي  ِبي و واأ�سعرهما باأننَّ
مَ
اأ ي ومَ ِقُف بجاِنب اأمَّ

مَ
5. اأ

ا.  ِتِهممَ احمَ ِطيُع   ِلرمَ ِل ُكلَّ ما اأ�ْستمَ ممَ ِعدٌّ ِلعمَ ُم�ْستمَ

َرَداِت: ثانياً: تدريباُت امْلْف

ْدرِيُب )115(: التَّ

يِن.  ِالدمَ اِل من بر  اْلومَ ْعممَ
مَ
داِء اْلأ

مَ
ْيِن ِباأ ِاِلدمَ ُب اإِىْل الومَ رُّ قمَ ِفي�ٍص، والتِّ ِديُث ِب�سْوٍت خمَ 6.  احْلمَ

ر(. ْطف / ِبرِّ / نمَظمَ )عمَ

اِل.  ْعممَ
مَ
ا ير�سيهما ِمنمَ اْلأ ْل اإِلَّ ممَ ْعممَ المَ تمَ ِالدْيكمَ فمَ اممَ ومَ ْدتمَ ِاْحرِتمَ رمَ

مَ
ا اأ 7. اإِذمَ

ِيهما(. ا / ُير�سِ بُُّهممَ ا / ُيحمَ )ُيْزِعُجُهممَ

بِة.  يِّ ِة بالأعماِل الطَّ ِعدَّ لالآِخرمَ �ْستمَ ْ يمَ ْن ملمَ 8. رغم اأنف ممَ

�ُسنمَ ِفْعُل(. ْنُف / حمَ
مَ
ِغم اأ ُة / رمَ حَّ ْت �سِ اءمَ )�سمَ

�ْسِعُرُهما(.
ُ
ْطُلْب ِمْنُهما / اأ

مَ
ُقوُل / اأ

مَ
)اأ
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َمَل َكَما ِفي امْلَِثاِل: َأْكِمِل اْلُ
ْبناء(

مَ
ْين / ْالأ املثاُل: )الوالدمَ

اِء. ْبنمَ
مَ
ْيِن حّقًا عظيمًا على الأ اإِنَّ للوالدمَ

الَّب( لمنيمَ / الطُّ ُعمَ )املمَ

1/ اإن للمعلمني حقًا عظيمًا على الطالب.

اِت( ْوجمَ ْزواِج / الزَّ
مَ
ْلأ  )امَ

2/ اإن لالأزواج حقًا عظيمًا على الزوجات.

َثاِلَثاً: َتْدرِيَباُت التراكيِب:

ْدرِيُب  ) 116 (: التَّ

 )اجلرياِن / اجلرياِن(

3/ اإن للجريان حقًا عظيمًا على اجلريان.

ِن / املواِطنني(  )الوطمَ

4/ اإن للوطن حقًا عظيمًا على املواطنني.

غاِر(  )الِكباِر / ال�سِّ

5/ اإن للكبار حقًا عظيمًا على ال�سغار.

 )الآباِء / الأبناِء(

6/ اإن لالآباء حقًا عظيمًا على الأبناء.

اِت(  )الأمهاِت / اْلِبنمَ

7/ اإن لالأمهات حقًا عظيمًا على البنات.

اِء( ْبنمَ
مَ
ْيِن / ْالأ ِالدمَ  )اْلومَ

8/ اإن للوالدين حقًاً عظيمًا على الأبناء.



129

   

  



  



    
    

                         

 

                  
  

              

         

         

            

              

                 

          

              

َمِل واْلِعَباَراِت اآلتيِة االْسَم واِلْفعَل وَحْرَف اْلرِّ َكَما ِفي امْلَِثاِل:  اِْسَتَخِرْج ِمَن اْلُ

حرُف اجلرِّالفعُلال�سُماجلملُة

اِء ْبنمَ
مَ
لمَى اْلأ ًا عمَ ِبريمَ ْيِن حقًا كمَ  ِللوِالدمَ

ُ
لمَ اهلل عمَ اِل: جمَ بناءامْلِثمَ

مَ
ّق / اأ ْين / حمَ  / الوالدمَ

ُ
لمَاهلل عمَ لمَىجمَ م / عمَ الالَّ

.
ِ
ام  من الأيَّ

ٍ
ْجُت يِف يوم رمَ يف / منخرجيوم / الأيام1.خمَ

ِة. ْدُر�ُص يِف معهِد اللُّغِة العربيَّ
مَ
يفاأدر�صمعهد/ اللغة / العربية2. اأ

اِة. ِم ال�سَّ ْ اِري ِمْن حلمَ مناأعطىجار / حلم / ال�ساة3. اأعطيُت جمَ

.r ٍد مَّ يلمَ اإىِل حُممَ  ِجرْبِ
ُ
لمَ اهلل ْر�سمَ

مَ
اإىلاأر�سلاهلل / جربيل / حممد4. اأ

ِة ؟ اعمَ الممَ ِمنمَ الإِذمَ ا اْلكمَ ذمَ ِمْعتمَ همَ ْل �سمَ  من�سمعهذا / الكالم / الإذاعة5. همَ

ِن. كمَ اِري يِف ال�سَّ ْلُت جمَ ابمَ يفقابلجار/ ال�سكن6. قمَ

اِفلمَِة. احْلمَ ِة بمَ اِمعمَ ْرُت اإِىلمَ اجْلمَ �سمَ اإىل / بح�سراجلامعة / احلافلة8. حمَ

رابعاً: َتْدرِيَباُت النْحوِ:

ْدرِيُب )117( : التَّ
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ُط كما في املثاِل:   َضْع َعاَلمَة الرِّ ِفي أواِخر الكلماِت التي تتها خُّ
املثال: ح�سرُت من ال�سوداِن اإىِل ال�سوماِل اأم�ِص.

ًا. خرجُت ِمنمَ البيِت مبكرِّ

. رمَ ا ُعممَ اِرنمَ ا نذهْب اإىِل جمَ هيَّ

ِة. ارَّ ْر�ِص احلمَ
مَ
لمَى الأ ِل�ْص عمَ ْ ل جتمَ

ى. ِدكمَ اْلُيْمنمَ ْكتُب ِبيمَ مِلمَاذا تمَ

بناِتها. ْهتمُّ الأمُّ ِباأبْناِئها ومَ تمَ

باحًا. ْيِت �سمَ خي يِف اْلبمَ
مَ
قابْلُت اأ

ا ُعْثماُن. ا يِف الُغْرفِة يمَ نمَ
مَ
اأ

ِة. ِبيَّ رمَ اُء ِمن الُكُتِب العمَ �سمَ ُخْذ ما تمَ

ْدرِيُب )118(: التَّ
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 اِقرأ النص اآلتي، ثم أجب عن األسئلة التي بعده:
عمَ  ممَ �ْسُكُن  يمَ وِبْنٌت،  اِن  لدمَ ومَ ُوله  ٌج،  وِّ زمَ ُمتمَ ُعُمِرِه، وهو  ِمْن  الثَّالِثنيمَ  يِف  ُجاًل  رمَ ُر  ُعممَ كانمَ 

وِهي  ُعُمِرها،  من  تنيمَ  ال�سِّ يِف  اأٌة  اْمرمَ ُة  ِفيَّ �سمَ ُه  مُّ
ُ
واأ غرٍي،  �سمَ ْيٍت  بمَ يِف  ْطفاِلِه 

مَ
واأ ِتِه  ْوجمَ زمَ

الأطفاِل،  ُة  ، هي جدُّ ةمَ
مَ
امْلمَْراأ ُم اجلميُع هذه  ِ ْحرتمَ يمَ ِغرِي،  ال�سَّ ْيِت  اْلبمَ يِف  ُهْم  عمَ ممَ �ْسُكُن  تمَ

ْوِج. وجِة، واأمُّ الزَّ مُة الزَّ وعَّ

تهتمُّ  اِئ�سُة  عمَ ُتُه  ْوجمَ زمَ ومَ ا،  لمَْيهمَ عمَ ئمَنَّ  ْطممَ ويمَ ِه،  مِّ
ُ
اأ لمَى  عمَ لِّممَ  ُي�سمَ حتَّى  ْيتمَ  اْلبمَ اِدُر  ُيغمَ ل  عمُر 

اِن  ِبريمَ اْلكمَ اِن  دمَ لمَ واْلومَ تهْم،  دَّ ِبجمَ يهتموُّن  ْطفاُل 
مَ
واْلأ ِتها،  وُغْرفمَ راِبها،  و�سمَ  ، مُّ

ُ
ْالأ  

ِ
ام بمَطعمَ

ُك  حمَ تمَ�سْ ا، ومَ همَ عمَ ُب ممَ ْلعمَ ا؛ تمَ اِرُقهمَ ُة ل ُتفمَ ِغريمَ ْالِبْنُت ال�سَّ ْطُلُب، ومَ ا تمَ ِة كلَّ ممَ اِن ِللجدَّ رمَ ُيْح�سِ

ا. ِنهمَ اُم يِف ِح�سْ نمَ تمَ ا، ومَ همَ لمَ

ْن  ُل عمَ
مَ
�ْساأ يمَ اِن اهلِل وِحْفِظِه؛ فمَ ممَ

مَ
ُه يِف اأ المَ ْطفمَ

مَ
ُه واأ تمَ ُه وزوجمَ يمَجُد اأمَّ ِل ومَ ممَ عمُر يعوُد من اْلعمَ

، اءمَ دمَ ُم اْلغمَ همَ عمَ ُل ممَ لمَْيها، ثم يتناومَ لُِّم عمَ ِه، وُي�سمَ مِّ
ُ
اأ

خامساً: تدرِيباُت اْلِقراَءِة:

ْدرِيُب )119( :  التَّ
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ِة  وبقيِّ ِه  مِّ
ُ
اأ عمَ  ممَ قاِء  باْلبمَ ُد  �ْسعمَ ويمَ اُح،  ْرتمَ يمَ ومَ

ْو 
مَ
اأ ِلِه،  ممَ ِلعمَ ْخُرجمَ  يمَ حتَّى  ِة  �ْسرمَ

ُ
ْالأ اِد  ْفرمَ

مَ
اأ

اِئِه. ِدقمَ لأ�سْ

االأَ�سئلة:

رمَ ؟ ْم ُعْمُر ُعممَ كمَ  .1

رمَ ثالثني عامًا. كان ُعْمُر  ُعممَ  

ُتُه ؟ �ْسرمَ
ُ
ُن اأ تمَكوَّ ْن تمَ مِمَّ  .2

تتكون اأ�سرته من: اأم وزوجة وولدين   

وبنت واحدة.

من  خروِجِه  قبلمَ  عمُر  ْفعل  يمَ ا  اذمَ ممَ  .3

ِت ؟ الْبيمَ

قبل  عليها  ويطمئن  اأمه،  على  ي�سلم   

خروجه من البيت.

ِتها ؟ �ْسرمَ
ُ
مَّ عمرمَ �سعيدٌة ِباأ

ُ
نَّ اأ

مَ
ْيفمَ نعِرُف اأ كمَ  .4

اأفراد  نعرف ذلك من معاملة جميع   

الأ�سرة لها.

ِتهِم ؟ دَّ عمَ جمَ ْحفاُد ممَ
مَ
ُل اْلأ اممَ عمَ تمَ ْيفمَ يمَ كمَ  .5

يهتم الأحفاد باجلدة ويوؤان�سونها، وي�سحكون حلديثها معهم.  

ْوِجها ؟ رمَ باأمَّ زمَ ِة ُعممَ ْوجمَ  زمَ
ِ
ام لمَى اْهِتممَ ِليُلكمَ عمَ ا دمَ ممَ  .6

الدليل هو اهتمامها بطعامها، و�سرابها، وغرفتها.  

ِلِه ؟ ممَ عُوُد ِمْن عمَ ُر ِحنيمَ يمَ ُل ُعممَ ْفعمَ ا يمَ اذمَ ممَ  .7

حني يعود عمر من عمله ي�ساأل عن اأمه، وي�سلم عليها، ويتناول   

الغداء مع اأ�سرته، وي�سعد بالبقاء معها.

ْيك ؟ ومَ بمَ
مَ
ْيفمَ ُتعاِمل اأ كمَ  .8

اأعاملهما معاملة ح�سنة.  
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( َأَماَم اْلَعَباَرِة الصحيحِة،   َضِع اْلَعالَمَة )
َطَأ:  ِح اخْلَ والعالمَة )×( أماَم اخلطَأ، وصحِّ
.) ُر يِف الثَّالثنِي  ِمْن ُعُمِرِه ) 1.  كانمَ ُعممَ

.) م�ساًء ) ًا، ومَ احمَ بمَ ُه �سُ مَّ
ُ
ُر اأ ُد ُعممَ قَّ فمَ تمَ يمَ  .2

ٍة  ْوجمَ وزمَ ٍب 
مَ
واأ مٍّ 

ُ
اأ ِمْن  رمَ  ُعممَ ِة  �ْسرمَ

ُ
اأ ُن  ُكوَّ تمَ تمَ  .3

وزوجة  اأم  من  عمر  اأ�سرة  تتكون   )×(

وولدان وبنت.

ا )×(  ِرهمَ ْم�ِسنيمَ ِمْن ُعممَ رمَ يِف اخلمَ ُة ُعممَ ِالدمَ ومَ  .4

والدة عمر يف ال�ستني من عمرها.

( ْفراٍد 
مَ
اأ ُة  �ِستَّ رمَ  ُعممَ ِة  �ْسرمَ

ُ
اأ اِد  ْفرمَ

مَ
اأ ُد  دمَ عمَ  .5

.)

ْو 
مَ
اأ ل  ممَ للعمَ اإِلَّ  ْيِت  اْلبمَ من  ُر  ُعممَ ْخُرُج  يمَ ل   .6

.) اِء ) ِدقمَ �سْ
مَ
اِرِة الأ ِلزيمَ

.) ِتِه ) �ْسرمَ
ُ
اِء ِمع اأ دمَ تمَناوُل عمُر طعاممَ اْلغمَ يمَ  .7

فراِد 
مَ
اأ ميِع  جمَ ِمْن  اممَ  الْهِتممَ ُد  ِ جتمَ رمَ  ُعممَ مُّ 

ُ
اأ  .8

.) �سرِة )
ُ
الأ

ْدرِيُب ) 120(: التَّ

ٍة:  ٍل ُمِفيدمَ ةمَ يِف ُجممَ اِت اْلآِتيمَ ارمَ اْلِعبمَ اِت ومَ ِلممَ  اْلكمَ
ِ
ْخِدم التَّْدِريُب )121(: ِا�ْستمَ

ُة ارمَ ُة / اْلِعبمَ ِلممَ ْملمَُةاْلكمَ امَجْلُ

رمَ  �سرُة ُعممَ
ُ
اأ تتكون اأ�سرة عمر من �ستة اأفراد. 1. 

ْهتمَمُّ يمَ يهتم الزوج بزوجته واأطفاله.2. 

ِئنُّ ْطممَ يمَ يت�سل الأب باأمه ليطمئن على �سحتها.3. 

ها عمَ ُك ممَ حمَ تمَ�سْ ترقد ال�سغرية يف ح�سن اأمها وت�سحك معها.4. 

تمَناوُلونمَ يمَ ال�سغار والكبار يتناولون امل�سروبات الباردة يف ال�سيف.5. 

ِغرٌي ْيٌت �سمَ بمَ اأ�سكن يف بيت �سغري.6. 

لمَى لِّم عمَ ُي�سمَ يزور اأحمد اأباه لي�سلم عليه.7. 

ِنها �سْ اُم يِف حمَ نمَ تمَ تلعب ال�سغرية مع اجلدة وتنام يف ح�سنها.8. 
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امْلَُناِسَبة  َرِقيِم  التَّ َعالَماِت  َضْع   
ْيِ  اْلَقْوَسَ َبْيَ  قطَة(  النُّ )الفاِصلَة، 

ِفيَما َيْأِتي:
ِفيِه  ْيٍت  بمَ يِف   )   ،   ( تي  ْوجمَ زمَ عمَ  ممَ �ْسُكُن 

مَ
اأ

ِتي  ْوجمَ عمَ زمَ ها ممَ اُم ِفيمَ نمَ
مَ
ٌة اأ اِن ) : ( ُغْرفمَ تمَ ُغْرفمَ

ميِّ )  . (.
ُ
ا اأ ام ِفيهمَ نمَ ُة تمَ اِنيمَ )  ،  ( والثَّ

ِلكمَ  ِلذمَ ومَ ِبي،  تَّ ُمرمَ ِزيُد  يمَ �سمَ  )  ، ٍة )   نمَ �سمَ عدمَ  بمَ

ًة  ا�سَّ خمَ ِن،  كمَ ِللَّ�سَّ مَ  ْكربمَ
مَ
اأ ْيٍت  بمَ ِب�ِسراِء  ُقوُم 

مَ
اأ �سمَ

ْهر  ال�سَّ يِف  ًا  ْوُلودمَ ممَ ُع  تمَ�سمَ �سمَ تِي  ْوجمَ زمَ نَّ 
مَ
اأ ومَ

اِدم )  .  (. القمَ

َساِدَساً:
 َتْدرِيَباُت اْلِكَتاَبةِ:

ْدرِيُب )122(: التَّ

ًة:  ابمَ ٍة ِكتمَ امَّ ٍل تمَ ِة ِبُجممَ لمَِة الآِتيمَ �ْسئمَ
مَ

ِن اْلأ جْب عمَ
مَ
اأ

ْيكمَ ؟  ْيفمَ ُتعاِمُل والدمَ كمَ  .1

اأعامل والديَّ بلطف.  

ةمَ ؟  ادمَ رمَ اهلُل الِعبمَ �سمَ ن قمَ لمَى ممَ عمَ  .2

ق�سر اهلل العبادة على نف�سه.  

ْيِه الكِبريْيِن،  اِلدمَ ُم ومَ ِ ْحرتمَ ْ يمَ ًا لمَ ْخ�سمَ ْيتمَ �سمَ
مَ
اأ ا رمَ اإِذمَ  .3

ُحُه ؟  ْن�سمَ ِيم تمَ فمَ

اأن�سحه باحرتامهما.   

ا  ُهممَ ومَ يِه  ِالدمَ ومَ كمَ  ْدرمَ
مَ
اأ ْن  مَّ عمَ ِدِيُث  حمَ اكمَ  ُهنمَ  .4

نمَ�صَّ  ْذُكْر 
ُ
اأ ة،  نَّ اجلمَ ْدُخِل  يمَ لمَْم  فمَ اِن،  ِكبريمَ

 : ِديثمَ احْلمَ

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )رغم   

ْدرِيُب )123(:  التَّ

اأو كليهما فلم  اأحدهما  اأبويه عند الكرب  اأدرك  اأنف عبد 

يدخل اجلنة(.

ْذُكِر 
مَ
اأ اآيٍة،  يِف  ِالدين،  الومَ اإِىلِ  اِن  ِباْلإِْح�سمَ ُه  ادتمَ ِعبمَ  

ُ
نمَ اهلل رمَ قمَ  .5

 . يةمَ
مَ
ْالآ

)وق�سى ربك األ تعبدوا اإل اإياه وبالوالدين اإح�سانًا(.  

�ُسوِلِه ؟  رمَ ِة اهلِل ومَ يمَ ْع�سِ ْيكمَ يِف ممَ هل ُتِطيُع والدمَ  .6

ل. ل اأطيع والدي يف مع�سية اهلل ور�سوله.  

يِن ؟ اِلدمَ ا ِبرُّ الومَ ممَ  .7

عليهما  وال�سهر  ورعايتهما  احرتامهما  الوالدين  بر   

والإح�سان اإليهما. 

مُّ ؟ 
ُ
م الأ

مَ
ُب اأ

مَ
ِ الأ ِة  ِعْندمَ الِكربمَ ايمَ عمَ حقُّ ِبالرِّ

مَ
ا اأ يُّهممَ

مَ
اأ  .8

الأب والأم كالهما ي�ستحقان الرعاية عند الكرب.  
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َلى َعَلْيَك: اُْكُتْب َما مُيْ
عمر ل يغادر البيت حتى ي�سلم على اأمه، ويطمئن عليها، وزوجته عائ�سة 

بجدتهم،  يهتمون  والأطفال  وغرفتها،  و�سرابها،  الأم،  بطعام  تهتم 

ل  ال�سغرية  والبنت  تطلب،  ما  كل  للجدة  يح�سران  الكبريان  والولدان 

تفارقها؛ تلعب معها، وت�سحك لها، وتنام يف ح�سنها.

ْدرِيُب )124(:  التَّ
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ا َيِلي:  َتَكلَّْم َعْن ِبرِّ اْلَواِلَدْيِن ُمْسَتِعيَنًا ِبَ
اِتِهما. اجمَ ْوفرُي ِاحِتيمَ ِدِهما، وتمَ حمَ

مَ
و اأ

مَ
ْيِن. اأ اِلدمَ ُة اْلومَ ايمَ ِرعمَ

ا ِبِلنٍي. لمَُتِهممَ اممَ عمَ ا ُوممَ اِعُتُهممَ طمَ الِت ومَ ْيِهما يِف ُكلِّ احْلمَ اُن اإِلمَ اْلإِْح�سمَ

. ِتكمَ ْرِبيمَ ا يِف تمَ ِبِهممَ عمَ ا وتمَ الِتِهممَ ، وتقديُر حمَ مَ ما الِكربمَ ِدِهِمَ حمَ
مَ
و اأ

مَ
ا اأ ا ِعند ُبلوِغِهممَ ِماُم ِبهممَ الْهتمَ

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

سابعاً: َتْدرِيباُت الكالِم:

ْدرِيُب )125(: التَّ
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َأَجْب  ُثمَّ  َداً  َجيِّ اآْلِتي  النَِّص  ِإَلى  اِْسَتِمْع   
ْسَئَلِة اّلِتي َبْعَدُه: َعِن اأْلَ

)ات�سلت البنت باأمها التي تنام يف امل�ست�سفى 

فدار  �سحتها،  على  لالطمئنان  هاتفيًا؛ 

بينهما احلوار الآتي:

البنت: �سباح اخلري يا اأمي.

الأم: �سباح النور يا بنتي.

البنت: كيف �سحتك ؟

حت�سنت  فقد  هلل،  واحلمد  بخري  اأنا  الأم: 

�سحتي كثريًا.

اأن  اأرجو  اإليك،  الطريق  يف  اأنا  البنت: 

تنتظريني �ساأح�سر لك الطعام الذي حتبينه 

وطلبته مني.

َثاِمَناً: 
ْسُموِع: َتْدرِيَباُت  َفْهِم امْلَ

ْدرِيُب )126(: التَّ

الأم: اأنا يف انتظارك.

البنت: اأح�سرت اخلبز واللحم امل�سوي واحل�ساء 

وال�سلطة اخل�سراء.

الأم: بارك اهلل فيك يا بنتي. اأنا فعاًل جائعة.

البنت: �سيعجبك الطعام.

الأم: اأنا اأعرف طعامك جيدًا.

البنت: بالهناء وال�سفاء.

لمَُة:  �ْسئمَ
مَ
اْلأ

اُر ؟ ا احِلومَ ذمَ ى همَ رمَ ْن جمَ ممَ ْن ومَ نْيمَ ممَ بمَ  .1

جرى احلوار بني البنت واأمها.  

وًُّل.
مَ
اُر اأ ى احِلومَ رمَ �ِسيلٍة جمَ اأيِّ ومَ بمَ  .2

     جرى احلوار بالهاتف.

مُّ ؟
ُ
ْين ُتقيُم الأ

مَ
اأ  .3

تقيم الأم يف امل�ست�سفى.  

مُّ ِمن ِبْنِتها ؟
ُ
ِت الأ لبمَ ا طمَ اذمَ ممَ  .4

طلبت الأم من بنتها طعامًا حتبه.  

 اْلِبْنِت ؟
ِ
عام مِّ يِف طمَ

ُ
اأُي الأ ا رمَ ممَ  .5

راأيها فيه اأنه طعام جيد.  

بُُّه ؟ اٌم حِتِ عمَ ْيكمَ طمَ دمَ ْل لمَ ْنتمَ همَ
مَ
اأ ومَ  .6

نعم عندي طعام اأحبه.  

ُن ؟ وَّ كمَ تمَ ِمَّ يمَ  .7

يتكون من خبز، وحلم، و�سلطة، وفواكه.....................  

اممَ ؟ عمَ ْن ُتِعدُّ لمَكمَ الطَّ ممَ  .8

اأمي هي التي ُتعدُّ يل الطعام................................  
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ا ُيَناِسُب:   َأْكِمْل َما َيْأِتِي ِبَ
م وِبْنِتها

ُ
نْي الأ ديُث بمَ ارمَ احلمَ 1/ دمَ

........................

) باِح ) اأ. يِف ال�سَّ

اِء  )     ( ب. يِف امْلمَ�سمَ

ليِل )     ( ج. يِف الَّ

ايِن ِمن  نَّكمَ ُتعمَ
مَ
ْبدو اأ 2/ يمَ

......................

ْوِف)     ( اأ. اخلمَ

ِة   )     ( ْحدمَ ب. الومَ

) �ِص ) ج. املمَرمَ

ًا  اممَ عمَ طمَ اْلِبْنُت  ِت  رمَ ْح�سمَ
مَ
اأ  /3

...............

ا )     ( ْف�ِسهمَ اِء نمَ اأ. ِمْن ِتْلقمَ

  ) ِلكمَ ) ْت ذمَ لمَبمَ مُّ طمَ
ُ
نَّ الأ

مَ
ب. لأ

ها )     ( مِّ
ُ
ع اأ �ْسُكُن ممَ ا لمَ تمَ همَ نَّ

مَ
  ج. لأ

ْدرِيُب )127(: التَّ

ِلكمَ ..................... مُّ ِلذمَ
ُ
بُُّه الأ اممَ الَِّذي حُتِ عمَ ْعِرُف الطَّ 4/ البنُت تمَ

لمَْتُه )     ( كمَ
مَ
ج. اأ ْتُه )     (  مَ ب. ا�ْسرتمَ   ) ْتُه ) خمَ بمَ اأ. طمَ

 ........................ : ِهيمَ مِّ فمَ
ُ
ُة الأ حَّ ْت �سِ نمَ �سَّ مَ 5/ حتمَ

ِريِر )     ( لمَى ال�سَّ ائمٌة عمَ ج. نمَ ِزينٌة ِجدًا  )     (  ب. حمَ  ) ٌة ِجّدًا  ) ِعيدمَ اأ. �سمَ

ْنتمَ ................. نَّ البمَ
مَ
ا لأ همَ مَّ

ُ
اُم الِبْنِت اأ عمَ ُيْعِجُب طمَ 6/ �سمَ

ها )     ( مَّ
ُ
بُّ اأ ج. حُتِ  ) دًا ) يِّ ْطُبُخ جمَ ب. تمَ ثريًا )     (  ُكُل كمَ

ْ
اأ اأ. تمَ

عاممَ ِبْنِتها ............... نَّ طمَ
مَ
ْعِرُف اأ مُّ تمَ

ُ
7/ الأ

ٌء )     ( يِّ ج. �سمَ ٌط )     (  �سِّ ومَ ب. ُمتمَ  ) ٌد ) يِّ اأ. جمَ

..................... ُ نيِّ ا احِلواُر ُيبمَ ذمَ 8/ همَ

مِّ والبنِت  )     (
ُ
نْيمَ الأ القِة بمَ ب. �ُسوءمَ العمَ مِّ واْلِبْنِت )     ( 

ُ
نْيمَ الأ ِة بمَ ْعفمَ الِعالقمَ اأ. �سمَ

) مِّ والبنِت )
ُ
القِة بنيمَ الأ ةمَ العمَ ج. قوَّ
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 اِْسَتْخِدِم اْلَعَباَراِت اآْلِتَيَة ِفي ُجَمٍل ِمْن ِإْنَشائَك:

ة ارمَ ْملمَةاْلِعبمَ اجْلُ

.1
ُ
اءمَ اهلل �ساأ�سافر غدًا – اإن �ساء اهلل.اإِْن �سمَ

ًا2. ريٌّ  خمَ
ُ
اكمَ اهلل زمَ هل تريد م�ساعدة ؟ ل، وجزاك اهلل خريًا.جمَ

اِركم3َ. �ساأح�سر اإليك بعد قليل، �ساأكون يف انتظارك اأمام بوابة اجلامعة. يِف ِاْنتمَظمَ

ْعِرُف4.
مَ
ا اأ نمَ

مَ
اأنا اأعرف اأنك �ستعود اإىل بلدك الأ�سبوع القادم.اأ

ِذيٌذ5. اٌم لمَ عمَ هذا طعام لذيذ.طمَ

نا ِفْعاًل6.
مَ
اأنا فعاًل زرُت �سديقي اأم�ص.اأ

ْدرِيُب )128(: التَّ
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ْسَئَلِة اآْلِتَيِة: )أ( َأَجْب َعِن اأْلَ
ْيِن ؟ ِالدمَ ن ُنعاِملمَ الومَ

مَ
 اأ

ُ
ا اهلل نمَ رمَ ممَ

مَ
ْيفمَ اأ كمَ  .1

الوالدين  نعامل  اأن  اهلل  اأمرنا   

باإح�سان.

اِن اإِىلمَ  ُه ِبالإِْح�سمَ تمَ ادمَ  ِعبمَ
ُ
نمَ اهلل رمَ ا قمَ مِلمَاذمَ  .2

ْيِن ؟ ِالدمَ الومَ

اإىل  بالإح�سان  عبادته  اهلل  قرن   

الوالدين؛ لعظم مكانتهما عنده.

ِعْندمَ  ا  ُهممَ دمَ حمَ
مَ
اأ و 

مَ
اأ ْيكمَ  اِلدمَ ومَ ْدُرْكتمَ 

مَ
اأ ْل  همَ  .3

ِ ؟ الِكربمَ

نعم، اأدركت والدي عند الكرب.  

ا ؟ اِمُلُهممَ ْيفمَ ُكْنتمَ ُتعمَ كمَ  .4

كنُت اأعاملهما برفق.  

لمَِة  عاممَ مِبُ ِبٌط  ُمْرتمَ ِة  نَّ اجلمَ ُدُخوُل   .5

ًة، هاِت حديثًا  نمَ �سمَ لًة حمَ اممَ ْيِن ُمعمَ اِلدمَ الومَ

. ِلكمَ لمَى ذمَ ُدلُّ عمَ يمَ

ْقِومُي: َتاِسَعاً: التَّ

مبعاملة  مرتبط  اجلنة  دخول  اأن  على  يدل  الذي  احلدث 

الوالدْين معاملة ح�سنة هو: قال ر�سول اهلل )�ص( : )) رغم 

اأنف عبد رغم اأنف عبد اأدرك اأبويه عند الكرباأحدهما اأو 

كليهما فلم يدخل اجلنة ((.

ْبٍد(:  ْنُف عمَ
مَ
ِغممَ اأ ُة )رمَ ارمَ ِديثمَ الَِّذي ِفيِه اْلِعبمَ )ب( ُاْذُكِر احْلمَ

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )رغم اأنف عبد اأدرك 

اأبويه عند الكرب اأحدهما اأو كليهما فلم يدخل اجلنة(.
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ِديُث ِفي َحَواِلي 120 َكِلَمًة: )ج(ِ َْشَرْح َما َيْهِدُف ِإَلْيِه اْلَ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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اِبَعُة  ْالَوْحَدُة ْالرَّ

ْقِل( )َو�َسائُل النَّ

ا�ِسُع ْر�ُس التَّ الدَّ

َو�َسائُل الَنْقِل ْالَقِدمَيُة

ْيِه اأو  تفمَ ُه اْلب�ِسيطةمَ على كمَ تمَ ْمِتعمَ
مَ
ْيه ، وكانمَ ينقُل اأ ممَ دمَ �ْسيًا على قمَ اٍن ممَ كمَ ِقُل ِمْن مكاٍن اإِىل ممَ ْنتمَ مِن القدمِي يمَ انمَ ْالإِْن�ساُن يف الزَّ كمَ

ْهِرِه . لمَى ظمَ ْحِمْلها عمَ يمَ

ِتِه . ْمِتعمَ
مَ
ْمِل اأ ِله ويف حمَ قَّ نمَ ْخِدُمها يِف تمَ �ْستمَ يمَ ةمَ ، ومَ ِويَّ اأْن�ُص احليواناِت ْالقمَ �ْستمَ  يمَ

مَ
ِن بداأ ممَ ٍة ِمْن الزَّ رْتمَ ْعدمَ فمَ وبمَ

اِر  ممَ لكمَ ُدْوُر احْلِ ْعدمَ ذمَ اءمَ بمَ الثُّْوُر، ُثمَّ جمَ ِة هو  ْمِتعمَ
مَ
ْالأ ْمِل  التَّنُقلُّ وحمَ ِلْ�سِتْخداِمِه يف  ُه الإن�ساُن  �سمَ نمَ

ْ
اأ ا�ْستمَ اٍن  يومَ لمَ حمَ اأوَّ اإِنَّ   وُيقاُل 

ِة . اعمَ رمَ ْر�ِص واإٍْعداِدها للزِّ
مَ
قِّ ْالأ ْقِل ، و�سمَ ْعُملها يف  التَّنُقِل والنَّ اِن فا�ْستمَ �سمَ ِل واحْلِ ممَ واجلمَ

 ا�ْسِتْخداُم 
مَ
لكمَ ْاحِلني بداأ ِدي ، وُمْنُذ ذمَ ِر ْامِليالمَ �سمَ ْرِن الثَّاِمِن عمَ ُة يف ْالقمَ ارُة اْلُبخاِريَّ يَّ ِت ال�سَّ عمَ ا حتَّى ْاخرُتِ كذمَ ْمُر همَ

مَ
لَّ ْالأ ظمَ ومَ

رْي  ْندِفُع يِف ال�سَّ ِة الَّتي تمَ اجمَ رَّ ْت اآلٌت �سغريٌة وُمِفيدٌة ، ِمْثُل الدَّ عمَ ارِة ْاخرُتِ يَّ اِنِب ال�سَّ ْقِل ، واإِىل جمَ نمَ ُقِل والَّ نمَ تمَ ِة يف الَّ ارمَ يَّ ال�سَّ

�ِسرُي ِبها. انْت تمَ اِر الَِّتي كمَ ِل اآلِة الُبخمَ قمَ ِة ، ِلثمَ ْرعمَ ة ال�سُّ ِطيئمَ ْت بمَ انمَ ِة الَِّتي كمَ اِريَّ ِة اْلُبخمَ اجمَ رَّ ، والدَّ نْيِ ممَ دمَ ِج بالقمَ ومَ اِل امْلُْزدمَ دَّ ِبدْفِع اْلبمَ

نْفط . ْرُجِل اأو ِباِلِّ
مَ
ْفِع ِبالأ �ِسرُي ِبالدَّ ي تمَ ّراجُة التَِّ هرِت الدَّ ِة حتَّى ظمَ اجمَ رَّ عمَ الدَّ كذا ممَ رَّ ْاحلاُل همَ ممَ ِد ا�ْستمَ قمَ ومَ

ِة  ِديِديَّ ِك ْاحلمَ كمَ �ِسرُي ِبْالُبخاِرـ  وعلى ال�سِّ اِطرةمَ الَّتي تمَ عمَ ْالقمَ مَ عمَ ، فاْخرتمَ �ْسرمَ
مَ
�سيلٍة اأ ْن ومَ ْحِث عمَ لُت الإن�ساِن يف اْلبمَ اومَ ْف حممَ قَّ ومَ تمَ ومل تمَ

مَ . ْكرثمَ
مَ
ائعمَ اأ ْمِل ِب�سمَ حمَ مَ ومَ ْكربمَ

مَ
افاٍت اأ �سمَ رْيِ ممَ ة ِلل�سَّ ، فاأ�سبحْت لها ُقْدرمَ

ْوممَ . د ْاليمَ ا ُهومَ ُم�ساهمَ ممَ ُتها – كمَ اُتها و�ُسْرعمَ ْنواُعها وا�ْستْخداممَ
مَ
ْت اأ وعَّ نمَ ِتي تمَ ِة الَّ ِريعمَمَ ِة ال�سَّ يارمَمَ ُثمَّ و�سلمَ اإىل ال�سَّ

األهداف :
يهدف در�سا هذه الوحدة اإىل :

تقدمي معلومات عن و�سائل املوا�سالت قدميًا 

وحديثًا .

قراءة  الن�ص  قراءة  على  الطالب  تدريب 

�سحيحة وفهمه والتاأثر به. 

ال�سلة  ذات  املفردات  ببع�ص  الطالب  تزويد 

باملو�سوع .

من   اأمناط  تطبيق  على  الطالب  تدريب 

الرتاكيب اللغوية .

واملعرفة،  بالنكرة  الطالب  معرفة  تعزيز 

والتفريق بينهما.

بع�ص عالمات  ا�ستخدام  من  الطالب  متكني 

الرتقيم يف الكتابة )ال�سرطة وال�سرطتان( .
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َأِجُب َعِن اأَلسئَلِة اآلِتيِة:
اإىِل  اٍن  كمَ ممَ ِمْن  ِقل  ْنتمَ يمَ الإن�ساُن  انمَ  كمَ ْيفمَ  كمَ  .1

دمِي ؟ ن ْالقمَ ممَ اٍن يِف الزَّ كمَ ممَ

مكان  اإىل  مكان  من  يتنقل  الإن�سان  كان   

م�سيًا على قدميه.

ُه ؟ تمَ ْمِتعمَ
مَ
نقُل اأ ْيفمَ كانمَ يمَ كمَ  .2

على  اأو  كتفيه  على  اأمتعته  ينقل  كان   

ظهره.

ِقلُِّه ؟ نمَ ا يِف تمَ مهمَ واناُت التَّي ا�ْستمَْخدمَ يمَ ا احْلمَ ممَ  .3

واجلمل  واحلمار  الثور  الإن�سان  ا�ستخدم   

واحل�سان يف تنقله.

التدريبات

َأوالً: َأْسئَلُة االْسِتيعاِب:

التدريب )129(:

ِة ؟ اعمَ رمَ اناِت يف الزَّ ْيفمَ كانمَ الإن�سانمَ القدمُي ي�ستخدُم احليومَ كمَ  .4

كان ي�سق بها الأر�ص ويعدها للزراعة باحليوانات.  

ُة ؟ ُة ْالُبخاِريَّ اجمَ رَّ ِت الدَّ عمَ تمَى اْخرُتِ ممَ  .5

اخرتعت الدراجة البخارية يف القرن الثامن ع�سر امليالدي.  

ارِة ؟ يَّ اِنِب ال�سَّ ِل اإىل جمَ قُّ نمَ ِت الإن�سانمَ يف ْالتمَ دمَ اعمَ ما ْاملمَْخرُتعاُت الَّتي �سمَ  .6

�ساعدت الإن�سان يف التنقل -اإىل جانب ال�سيارة -الدراجة والقطار.  

اُر؟  ْالِقطمَ
ِ
م

مَ
ارُة اأ يَّ ُث ، ال�سَّ ْحدمَ

مَ
يُُّهْما اأ

مَ
اأ  .7

القطار اأحدث اخرتاعًا من ال�سيارة.  

ْينمَ ؟
مَ
اإىل اأ تمَى ؟ ومَ ْرتمَ ِباْلِقطاِر ؟ ممَ ْل �سافمَ همَ  .8

نعم، �سافرت اإىل ..... يف �سهر .......�سنة ......ل، مل اأ�سافر بالقطار.  
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ِحيَحِة َوَعاَلَمَة )X( َأَماَم ْالعَباَرِة ْاخَلاِطئِة   ّضْع َعاَلَمَة )  ( َأَماَم ْالِعَبارِة الصَّ
َوَصّحِح ْاخلَطَأ :

 .)  ( . 
ِ
قْدام

مَ
لمَى ْالأ �ْسيًا عمَ اٍن ممَ كمَ اٍن اإىل ممَ كمَ ِقلُونمَ ِمْن ممَ ْنتمَ ِدميًا يمَ ا�ُص قمَ 1. كانمَ النَّ

ُل )X( . بل هو الثور على الأرجح. ممَ همَ ْالإْن�ساُن ُهو ْاجلمَ �سمَ نمَ
ْ
اأ اٍن ا�ْستمَ يومَ لمَ حمَ وَّ

مَ
2. اإنَّ اأ

.) ْكتاِفِهْم اأو ُظُهوِرِهْم . ) 
مَ
ُهْم على اأ تمَ ْمِتعمَ

مَ
ْحِملُونمَ اأ ا�ُص يمَ 3. كانمَ النَّ

.) ِة . )  ْرعمَ ةمَ ْال�سُّ ِطيئمَ ُة بمَ اِريَّ ُة ْالُبخمَ اجمَ رَّ ِت الدَّ انمَ 4. كمَ

انًا . )X( . بل هي ل ت�سري اإل على  ْحيمَ
مَ
اأ ة  ِديِديَّ ِك ْاحلمَ كمَ ْال�سِّ لمَى  ُة عمَ اِطرمَ ْالقمَ �ِسرُي  تمَ  .5

ال�سكك احلديدية.

. لقد اخرتعت يف   )X( . ا�ِسع ع�سر امليالدي التمَ ْرِن  ْالقمَ ة يف  ارمَ يَّ ال�سَّ اُع  ْاْخرِتمَ  َّ 6. تمَ

القرن الثامن ع�سر امليالدي.

. ) ثريًة . )  اِئعمَ كمَ �سمَ ِمُل بمَ ْ ويلًة ، وحتمَ �سرُي م�سافاٍت طمَ ُة تمَ ْلقاِطرمَ 7.  امَ

. ) يِة . )  الِت ْالربِّ �ساِئِل املُوا�سمَ ارُة ِمْن ومَ يَّ ُة وال�سِّ ّراجمَ ْوُر والدَّ 8.  الثَّ

درْيُب )130(: التَّ
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   َضْع عالمَة )   ( أماَم الكلمِة املرادفِة 
َته َخطَّ فيما َيْأِتي : ملا َتْ
ارَة: يَّ ْاخَتَرَع ْاإِلنساُن السَّ

فمَ )      ( �سمَ اأ.  ِاْكتمَ

دمَ )    ( ْوجمَ
مَ
ب. اأ

مَ )    ( ج. ِاْختمَربمَ

 ، ْالإِْن�ساُن  ُه  �سمَ نمَ
ْ
اأ ا�ْستمَ واٍن  يمَ حمَ ّوْل 

مَ
اأ ُهومَ  اّلثْوُر 

ِل : قُّ نمَ تمَ ه يف الَّ ممَ وا�ْستمَْخدمَ

ُه )    ( ِلفمَ
مَ
اأ.  اأ

ُه )      ( ممَ ب. ِا�ْستمَْخدمَ

بُه  )    ( كمَ ج. رمَ

ٍة: �سريمَ ٍة قمَ رْتمَ ْعدمَ فمَ ىل املكتِب بمَ ُعوُد اإِ
مَ

اأ �سمَ

ٍة )      ( اعمَ اأ.  �سمَ

)    ( 
ٍ
ْوم ب. يمَ

) ج. ُمّدٍة )

ثانياً: َتْدرِيَباُت امُْلفرَداِت:

التدريب) 131( :

: يَّ ممَ دمَ ًا على قمَ �سيمَ ِجْئُت ِمنمَ البْيِت ممَ

ْريًا )    ( ج. جمَ رْيًا )   (  ب. �سمَ ْك�سًا )      (   اأ.  رمَ

ل : قُّ نمَ وانمَ يف التَّ يمَ ممَ الإن�ساُن ْاحلمَ ِا�ْستمَْخدمَ

ال )    ( ج. ِا�ْسِتْعممَ نمَ )      (  ْح�سمَ ب. ِا�ْستمَ لمَ )    (  ْعممَ اأ. ِا�ْستمَ

ِة : ارمَ يَّ ُهْم يف ال�سَّ تمَ ْمِتعمَ
مَ
اِفرونمَ اأ ْحِمُل امل�سَّ يمَ

ُهْم )   ( اءمَ ْبنمَ
مَ
ج. اأ ُهْم )    (  ائبمَمَ قمَ ب. حمَ ْم )      (   همَ ْموالمَ

مَ
اأ.  اأ

: 
ِ
ْدم اِء وْالهمَ اِنِب ْالِبنمَ اِن اإىِل جمَ ةمَ املمَكمَ افمَ ُل العمُل نمَظمَ �ْسممَ يمَ

ج. يحاول )    ( ب. يعمل )      (   اأ.  يت�سمن )    ( 

ِلِه: قُّ نمَ اِئِل تمَ �سمَ �ِسنِي ومَ ْ رَّ ْالإِْن�ساُن يف حتمَ ممَ 8.   ا�ْستمَ

لَّ )    ( ج. ظمَمَ ى )      (   عمَ ب. �سمَ  )    ( لمَ  ا�سمَ اأ.  ومَ
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ِة ملا َبْيَ ْالَقوَسْيِ .  اِْمأَل ْالَفَراَغ في ْاُلَمِل اآلِتَيِة ِبكلمٍة ُمَضادَّ
نَّها بطيئة ) �سريعة (

مَ
ة ؛ لأ ِفينمَ رمَ بال�سَّ فمَ ا�ُص ال�سَّ ل ُيِحبُّ النَّ  .1

ِديِث ( ِر. ) احلمَ فمَ اِت يف ال�سَّ وانمَ يمَ ِن القدمي احلمَ ممَ ا�ُص يِف الزَّ ممَ النَّ ِا�ْستمَْخدمَ  .2

ْطِن ( لمَى ظهر ْاجلمِل . ) بمَ تمَه عمَ ْمِتعمَ
مَ
ْحِمل ْامل�ساِفُر اأ يمَ  .3

باحًا . ) اْنتمَهى( اعةمَ الثَّامنةمَ �سمَ بداأ العمُل ال�سَّ  .4

ُه ْالإِْن�ساُن . ) البقرُة ( �سمَ نمَ
ْ
اأ واٍن ْا�ستمَ يمَ ُل حمَ وَّ

مَ
الثور اأ  .5

ارمَ ( رمَ ) ال�ِستْقرمَ اٍن اإىِل اآخمَ كمَ ِحبُّ التنقل ِمْن ممَ
ُ
لمَ اأ  .6

ِرد ( اِل املزدوج ) املُْنفمَ ةمَ ذاتمَ البدَّ راجمَ ماُء الدَّ ممَ اْلُقدمَ ِا�ْستمَْخدمَ  .7

ِريعًا ( رْيًا بطيئًا ) �سمَ ماُر �سمَ �سرِيُ احْلِ يمَ  .8

التدريب )132(:
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  َأْكِمْل ْاُلَمَل َكَما في ْامِلثاِل : 
املثال :           

ل ( قَّ تنمَ ةمَ / الَّ ارمَ يَّ )ال�سَّ

ارة يف  يَّ  ْا�ْستْخداُم ال�سَّ
مَ
وُمنُذ ذِلكمَ ْاحِلنِي بداأ

ِل قَّ نمَ التَّ

ِل( قُّ نمَ تمَ ةمَ / الَّ ائرمَ )الطَّ

1. ومنذ ذلك احلني بداأ ا�ستخدام الطائرة 

يف التنقل.

ِة ( اقمَ ْهرباءمَ / الطَّ  )ْالكمَ

2. ومنذ ذلك احلني بداأ ا�ستخدام الكهرباء 

يف الطاقة.

راِكِيب :  َثاِلَثاً: َتْدرِيَباُت التَّ

ْدريُب )133( : التَّ

�ساِئل ( نتِّ / اإِْر�ساِل الرَّ ْ )الإِْنرتمَ

3. ومنذ ذلك احلني بداأ ا�ستخدام الإنرتنت يف اإر�سال الر�سائل.

ِة ( ورمَ ْوِت وال�سُّ ْقِل ال�سّ تْلفازمَ / نمَ )الِّ

4. ومنذ ذلك احلني بداأ ا�ستخدام التلفاز يف نقل ال�سوت وال�سورة.

ِة التَّاِريِخ( اعةمَ / ِكتابمَ بمَ )الطِّ

5. ومنذ ذلك احلني بداأ ا�ستخدام الطباعة يف كتابة التاريخ.

ِة( باعمَ قمَ / الطِّ رمَ )ْالومَ

6. ومنذ ذلك احلني بداأ ا�ستخدام الورق يف الطباعة.

اِء( �ْسيمَ
مَ
ْقل ْالأ ارمَ / نمَ )ْالِقطمَ

7. ومنذ ذلك احلني بداأ ا�ستخدام القطار يف نقل الأ�سياء.

قُّل( نمَ ةمَ / اّلتمَ ارمَ يَّ )ال�سَّ

8. ومنذ ذلك احلني بداأ ا�ستخدام ال�سيارة يف التنقل
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اِل :   َأْكِمِل ْاَلَمل َكَما ِفي ْاملَثَ
ـيَّارة( ْاملَثاَل : )ال�سَّ

ارِة . ـيَّ ا حتَّى اْخرِتاِع ال�سَّ ذمَ كمَ ْمُر همَ
مَ
ّل ْالأ وظمَ

)اْلِقطاِر(

1. وظل الأمر هكذا حتى اخرتاع القطار.

ِة( عمَ )املمَْطبمَ

2. وظل الأمر هكذا حتى اخرتاع املطبعة.

تْلفاِز(  )الِّ

3. وظل الأمر هكذا حتى اخرتاع التلفاز.

) نتِّ ْ )ْالإِْنرتمَ

4. وظل الأمر هكذا حتى اخرتاع الإنرتنت.

التدريب )134(:

اِتِف(  )ْالهمَ

5. وظل الأمر هكذا حتى اخرتاع الهاتف.

مِلْذياِع(  )امَ

6. وظل الأمر هكذا حتى اخرتاع املذياع.

ة( اجمَ رَّ )الدَّ

7. وظل الأمر هكذا حتى اخرتاع الدراجة.

ة( ارمَ يَّ )ال�سَّ

8. وظل الأمر هكذا حتى اخرتاع ال�سيارة.
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ِكرَة واملعِرفَة َكَما ِفي ْامِلثاِل : ِ النَّ   اِْقَرأ ْاألْمِثَلَة ، ُثمَّ َعيِّ

ْملمَة ِكرةامَجْلُ ةالنَّ مْلْعِرفمَ امَ

ْن�سانمَ ه ْالإِ �سمَ نمَ
ْ
اأ واٍن ا�ْستمَ يمَ ّوُل حمَ

مَ
ْوُر اأ واناملثال : الثَّ يمَ ل /حمَ وَّ

مَ
ْوراأ ان / الثَّ ْالإِْن�سمَ

نتمَ طاِلٌب جديٌد ؟
مَ
ْل اأ همَ

ِريعٌة . ارة �سمَ يَّ ال�سَّ

ِمنٌي .
مَ
ُجٌل اأ ٌد رمَ حممَّ

ةمَ ؟ ارمَ يَّ ُقوُد ال�سَّ ي يمَ ِن الذَّ ممَ

هذا كتاٌب مفيٌد .

ديٌد . قلُمكمَ جمَ

ِريٌب . ْيُت هِذِه قمَ بمَ

ٍة  ِغريمَ ٍة �سمَ ارمَ يَّ تُه يف �سمَ ْمِتعمَ
مَ
اِفُر اأ عمَ املُ�سمَ �سمَ ومَ

طالب / جديد

�سريعة

رجل / اأمني

كتاب / مفيد

جديد

بيت / قريب

�سيارة / �سغرية 

ال�سيارة

حممد

ال�سيارة / الذي

هذا

قلمك

هذه

امل�سافر / اأمتعته

ْحوِ: رابعاً: َتْدرِيباُت النَّ

التدريب )135(:
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ْ َأْنَواَع ْامَلْعِرَفِة ِفيَما َيْأِتي :   َبيِّ

ُةْاجُلْملمَة اْاملمَْعرفمَ ْوُعهمَ نمَ

ٌب1. ْحُن ُطالَّ ْحُننمَ �سمرينمَ

ِهٌد2. اِلٌب جُمتمَ علمخالدخالٌد طمَ

بٌة3. ذَّ ٌة ُمهمَ
مَ
اأ ا�سم اإ�سارةتلكِتْلكمَ اْمرمَ

ِتي .4. ْمتعمَ
مَ
ْلتمَ اأ ممَ �سمريت / امتعنيحمَ

عام .5. لنا الطَّ ال�سمري )نا( / املعرف باألنا / الطعامتناومَ

نيِّ ؟6. لمَ عمَ
مَ
اأ ِن الَِّذي �سمَ ا�سم املو�سول / ال�سمريالذي / يممَ

اِب ُمريٌح.7. كَّ م�ساف اإىل معرفةقطار الركابِقطاُر الرُّ

ًة .8. ًة ُم�ْسِرعمَ ارمَ يَّ ِكْبُت �سمَ �سمريُت  رمَ

التدريب)136(:
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 اِْقَرأ النَّصَّ اآلِتي ، ُثمَّ َأِجْب َعِن اأْلَسِئَلة 
الَّتي َبْعَدُه :

ْخِدُم  �ْستمَ يمَ ماِن  الزَّ قدمِي  يف  ْالإِْن�ساُن  كانمَ 

ْحِمُل  رمَ ، ويمَ اٍن اإىِل اآخمَ كمَ ِل ِمْن ممَ قُّ نمَ ِرْجلمَْيِه يِف التَّ

ْن�ساُن  ْالإِ حمَ  بمَ �سْ
مَ
اأ ثمَّ   ، ْهِرِه  ظمَ على  ُه  تمَ ْمِتعمَ

مَ
اأ

افاٍت  �سمَ ممَ ُع  ْقطمَ ويمَ بعيدٍة  اأماِكنمَ  يِف  يعي�ُص 

ْورمَ  الثَّ ْخِدُم  �ْستمَ يمَ  
مَ
فبداأ اْحِتياُجه  دمَ  دَّ عمَ وتمَ عمَ  اأْو�سمَ

ممَ  ْخدمَ ا�ْستمَ كما   ، اأ�ْسياِئِه  ْمِل  وحمَ  ، التَّنُقل  يف 

ِمنمَ  لمَ  ممَ واجْلمَ �سانمَ  واحْلِ مارمَ  احْلِ ِلكمَ  ِلذمَ

ها.  �سمَ نمَ
ْ
اأ اِت التي ا�ْستمَ انمَ يومَ احْلمَ

خامساً: َتْدرِيَباُت اْلِقراَءٍة : 

 التدريب )137(:

اُت  ُة ذمَ اجمَ رَّ ُة، والدَّ اِريَّ اْلُبخمَ ارُة  يَّ ال�سَّ ِت  عمَ اْخرُتِ امْليالِدي  ر  �سمَ الثاِمن عمَ ْرِن  اْلقمَ ويف 

ْحُث  رَّ بمَ ممَ ، وا�ْستمَ مَ ْكرثمَ
مَ
ًة اأ ْمِتعمَ

مَ
ْنقُل اأ دمَ ويمَ ْبعمَ

مَ
اٍت اأ افمَ �سمَ �ِسي ممَ ْ حمَ ميمَ بمَ �سْ

مَ
اأ ِج ، فمَ ومَ اِل ْاملْزدمَ دَّ ْالبمَ

لمَى  �ِسرُي عمَ ةمَ التَّي تمَ ةمَ ْالُبخاِريَّ عمَ القاِطرمَ مَ لمَ حتَّى ْاخرتمَ ْف�سمَ
مَ
ْقٍل اأ �سيلمَِة نمَ ْن ومَ ْالإِْن�ساِن  عمَ

ر  فمَ ِلل�سِّ ها  ممَ ،فا�ْستمَْخدمَ ها  مَ واأْكربمَ �ساِئل  الومَ هِذه  عمَ  �ْسرمَ
مَ
اأ فكانْت  ِة  ديِديَّمَ ْاحلمَ ِك  كمَ ال�سِّ

يف  اِطِه  �سمَ نمَ و�سيِع  وتمَ العمِل  على  ًة  ُقْدرمَ مَ  ْكرثمَ
مَ
اأ ْن�سانمَ 

ِمَ
ْالإ لمَ  عمَ جمَ ا  مِمَّ اِئِع،  �سمَ اْلبمَ ْقِل  نمَ ومَ

اِل. ْعممَ
مَ
ا ِمنمَ ْالأ همَ رْيِ التِّجارِة وغمَ
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االأ�سئلة :

ِل  قُّ نمَ التَّ يف  ْالإِْن�ساُن  ممَ  ا�ْستمَْخدمَ ماذا   .1

ِدميًا  ؟ قمَ

يف  رجليه  قدميًا  الإن�سان  ا�ستخدم   

التنقل.

ل ؟ قُّ نمَ ها يف التَّ ممَ ما  احليواناُت الَّتي ا�ْستمَْخدمَ  .2

التنقل  يف  الإن�سان  ا�ستخدم   

احل�سان والثور واحلمار واجلمل من 

احليوانات.

ِة  ارمَ يَّ ال�سَّ ِمنمَ  الإن�ساُن  ا�ْستمَفاد  ْيفمَ  كمَ  .3

ِة ؟ اِريَّ ْالُبخمَ

ا�ستفاد منها فائدة كبرية يف التنقل   

وال�سفر مل�سافات اأبعد.

ِكْبتمَ اْلقاِطرةمَ ؟ ْل رمَ همَ  .4

اأركب  مل  ل   / القاطرة  ركبت  نعم   

القاطرة.

ُة ؟ ارمَ يَّ  ال�سَّ
ِ
ُة اأم ُع : ْالقاِطرمَ �ْسرمَ

مَ
اأيُُّهما اأ  .5

القاطرة اأ�سرع من ال�سيارة.  

لُها ؟  �سِّ ي التَّي ُتفمَ ِّ ْقِل اْلربمَ �ِسيلمَُة النَّ ما ومَ  .6

ا ؟ ومِلمَاذمَ

الربي  النقل  و�سائل  من  اأف�سل   

ال�سيارة؛ لأنها مريحة.

ٍة .  ريمَ �سِ ٍل قمَ ِع ُجممَ ْربمَ
مَ
لِدكمَ يِف اأ ْقِل يِف بمَ اِئل النَّ ْن اأنواِع و�سمَ ِلمَّ عمَ كمَ تمَ  .7

اأ/ يف بلدي ...............................................................

ب/ .......................................................................

ج/ ........................................................................

د/ ........................................................................
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اَدِة  ( أماَم الكلمِة امْلُضَّ  َضع ْالعالمَة )
َتُه َخطِّ ِفيما َيْأِتي:  مِلا َتْ

ْخِدُم  مِن القدمِي ي�ْستمَ 1/ كانمَ الإِن�ساُن يف الزَّ

: ُقلَِّ نمَ ِرْجلمَْيِه يِف التَّ

ِر )     ( فمَ اأ. ال�سَّ

) ة ) اممَ ب. ْالإِقمَ

ج. ْاملمَ�ْسي )     (

ُهْم على ُظُهوِر  تمَ ْمِتعمَ
مَ
ْحِملونمَ اأ ا�ُص يمَ 2/ كانمَ النَّ

اِت : وانمَ يمَ ْاحلمَ

) ُعونمَ ) �سمَ اأ. يمَ

ُبونمَ )     ( ْركمَ ب. يمَ

ُخُذونمَ )     (
ْ
اأ ج. يمَ

ِك  ال�ِسكمَ على  �سرُي  تمَ ُة  اِريَّ ْالُبخمَ ْالقاِطرُة   /3

ِة: ِديِديَّ ْاحلمَ

�ِسي )     ( ْ اأ. متمَ

ِري )     ( ْ ب. جتمَ

) ِقُف ) ج. تمَ

التدريب )138( :

: دمَ ْبعمَ
مَ
�ُسون م�سافاٍت اأ ْ وُِّر و�ساِئل املوا�سالِت ميمَ طمَ ْعدمَ تمَ حمَ الْنا�ُص بمَ بمَ �سْ

ْ
4/ مَاأ

) ب ) ْقرمَ
مَ
ج. اأ ل )     (   ْطومَ

مَ
ب. اأ ل )     (   ْف�سمَ

مَ
اأ. اأ

ُع ِمنمَ ْالِقطاِر: �ْسرمَ
مَ
5/ الطائرُة اأ

ْكربمَ )     (
مَ
ج. اأ ّل )     (   قمَ

مَ
ب. اأ   ) ( 

مَ
اأ ْبطمَ

مَ
اأ. اأ

ْفعًا:  ُ نمَ ْكرثمَ
مَ
6/ و�سائُل املوا�سالِت احلديثُة اأ

) ْل ) قمَ
مَ
ج. اأ د )     (   ْبعمَ

مَ
ب. اأ ل )     (   ْف�سمَ

مَ
اأ. اأ

ارِة: يَّ ْجمًا ِمْن ال�سَّ ُه اأكرُب حمَ 7/ ي�ستخدُم النا�ُص القطارمَ لأنَّ

ْعلمَى )     (
مَ
ج. اأ م )     (  خمَ �سْ

مَ
ب. اأ   ) ر ) غمَ �سْ

مَ
اأ. اأ

ارِة:  يَّ ِت ال�سَّ عمَ �ْسر ْامِليالدي اْخرُتِ ْرِن الثَّاِمِن عمَ 8/ يِف ْالقمَ

بمَت )     ( ج. ُجرِّ  ) ت ) ب. ُاْكُت�ِسفمَ ـِنعت )     (   اأ. �سُ
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ْرَطَتْي ِفي املكاِن املناِسِب ، َكَما ِفي املثاِل : ْرَطَة ، والشَّ   َضِع الشَّ

ال�سرطتانال�سرطةاجلملة

ليِه و�سلَّممَ   عمَ
ُ
�سوُل �سلَّى اهلل -1-املثال: قال الرُّ �سلَّممَ ِه ومَ لمَيَّ  عمَ

ُ
- �سلَّى اهلل

ِة . ممَ كمَ ُه  ِباحْلِ ْجهمَ  ومَ
ُ
ممَ اهلل -كرم اهلل وجهه -1 ُا�ْسُتِهر عليِّ كرَّ

اِدًل. ًا عمَ اِكممَ ْنُه حمَ  عمَ
ُ
يمَ اهلل �سِ اِب رمَ طَّ ان عمُر ْبُن اخْلمَ -ر�سي اهلل عنه -2 كمَ

. واءمَ ناْوُل الدَّ تمَ   يمَ
ُ
فاُه اهلل -�سفاه اهلل -3 املري�صمَ  �سمَ

ْدِل. ُحُكممَ ِباْلعمَ رْيًا يمَ زاُه اهلل خمَ ي  جمَ ا�سِ -جزاه اهلل خريًا-4 ْالقمَ

ِمينًا.
مَ
الُم اأ الة وال�سَّ لمَْيِه ال�سَّ ٌد  عمَ مَّ امَن حُممَ -عليه ال�سالة وال�سالم -5  كمَ

َساِدَسا:
ً َتدرِيَباُت اْلِكَتاَبةِ:

التدريب )139(:
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َأِجْب َعِن ْاأَلسئَلِة اآلتيِة كتابًة: 
ُل ِمْن مكاٍن اإىل اآخرمَ  ْتقمَ نمَ ْيفمَ كانمَ الإن�ساُن يمَ كمَ  .1

ِدميًا ؟  قمَ

اآخر  اإىل  مكاٍن  من  يتنقل  الإن�سان  كان   

قدميًا م�سيًا على قدميه. 

ها الإن�ساُن يف  ممَ اناُت الَّتي ا�ْستمَْخدمَ ومَ يمَ ما ْاحلمَ  .2

ِل ؟  قُّ نمَ التَّ

ا�ستخدم الإن�سان يف التنقل احلمري والبغال   

والأفيال والثريان وغريها.

ُة ؟  اِريَّ ُة اْلُبخمَ ارمَ يَّ ِت ال�سَّ عمَ تمَى اْخرُتِ ممَ  .3

ع�سر  الثامن  القرن  يف  ال�سيارة  اخرتعت   

امليالدي.

ِل ؟  قُّ نمَ اجةمَ يِف التَّ رَّ �ْستمَْخِدمونمَ الدَّ ْل تمَ همَ  .4

نعم ن�ستخدم الدراجة يف التنقل.  

ا ؟  اْلِقطار ؟ ومِلمَاذمَ
ِ
ة اأم ارمَ يِّ ُل ال�سَّ �سِّ ا ُتفمَ اأيُُّهممَ  .5

اأف�سل ال�سيارة لأنها اأ�سرع.  

ا اإِىلمَ  ْرتمَ ِبهمَ �سمَ الِت الَّتي حمَ لُة املوا�سمَ �ِسيمَ ما ومَ  .6

اِن ؟ ال�ُسودمَ

اإىل  بها  ح�سرت  التي  املوا�سالت  و�سيلة   

ال�سودان الطائرة.

 ؟ 
ِ
لمَِدكمَ اإىِلمَ اخُْلرُطوم حلُة ِمنمَ بمَ ِت الرِّ قمَ ْغرمَ ِم ا�ْستمَ كمَ  .7

ا�ستغرقت الرحلة من بلدي اإىل اخلرطوم   

�ساعتني تقريبًا.

التدريب )140 (: 

َلى َعَلْيك: اُْكُتْب َما مُيْ
البدال  ذات  والدراجة  البخارية،  ال�سيارة  اخرتعت  امليالدي  ع�سر  الثامن  القرن  ويف 

الإن�سان  عن  وا�ستمر بحث  اأكرث،  اأمتعة  وينقل  اأبعد  فاأ�سبح مي�سي م�سافات   ، املزدوج 

و�سيلة نقل اأف�سل حتى اخرتع القاطرة البخارية التي ت�سري على ال�سكك احلديدية فكانت 

اأ�سرع هذه الو�سائل واأكربها ،فا�ستخدمها لل�سفر ونقل الب�سائع، مما جعل الإن�سان اأكرث 

قدرة على العمل وتو�سيع ن�ساطه يف التجارة وغريها من الأعمال.

التدريب ) 141(:
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القدميِة،  ْقِل  النَّ َوَساِئل  َعْن  َتَكلَّْم 
ا َيْأِتي:  ُمْسَتعينًا ِبَ

كاٍن  قُل ِمْن ممَ ْتنمَ انمَ الإِْن�ساُن يمَ ْيفمَ كمَ كمَ  .1

مِن القدمِي ؟ ٍر يف الزَّ اإِىل اآخمَ

ها  ممَ ا�ْستمَْخدمَ الَّتي  اُت  وانمَ يمَ احلمَ ما   .2

ِل ؟ قُّ نمَ اُن يِف النقِل والتَّ الإْن�سمَ

�ساِئل  ومَ ِمْن  الإِن�ساُن  عمَ  مَ اْخرتمَ ماذا   .3

ْقل ؟ النَّ

ِديثمَ  احلمَ رمَ  �سْ اْلعمَ ُف  تمَ�سِ ا  مِباذمَ  .4

ِعي�ُص فيِه ؟ ي نمَ الذَّ

......................................

......................................

......................................

......................................

ساِبعاً: َتْدرِيباُت الَكالَِم: 

التدريب )142(:

ْقِل  النَّ وساِئِل  َحْوَل  ُزمالِئَك  َأَحِد  وَبْيَ  َبْيَنَك  حديٌث  دار 
َقِدميًا َوَحِديثًا، فماَذا ُقْلُتَما ؟

اأنت: هل ت�ستخدمون احلمري يف بلدكم ؟

الزميل: نعم ن�ستخدمها يف نقل الب�سائع اخلفيفة.

اأنت: مثل ماذا ؟

الزميل: مثل الفحم واخل�سب وبع�ص الب�سائع.

اأنت: األي�ست هذه ثقيلة على احلمري ؟

الزميل: نحن ن�سع على ظهرها اأحماًل خفيفة.

اأنت: األ ت�ستخدمون احلمري يف جر العربات.

الزميل: نعم، نحن ل ن�سع الب�سائع فوق ظهر احلمار.

ل، نحن ن�سع الب�سائع على عربة يجرها  احلمار.

اأنت: هذا اأف�سل.

التدريب )143(: 
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�ْسئلمَِة 
مَ
ِن الأ ِجْب عمَ

مَ
اأ دًا ُثمَّ  يِّ اإىِل النَّ�صِّ جمَ ِا�ْستمَمْع    

الآتية:

بداأ الإن�سان حياته يف زمن قدمي، وكانت احلياة 

والبحريات  الأمطار  مياه  من  ي�سرب  ب�سيطة؛ 

ال�سجر،   واأوراق  بالثمار  ويقتات  والأنهار، 

نف�سه  ويحمي  وفوقها  الأ�سجار  ظل  يف  وينام 

زاد  وملا   ، واحلفر  ال�سجر  اأغ�سان  و  بالكهوف 

عدد النا�ص وتعددت حاجاتهم ورغبوا يف التنقل 

و�سعر  ق�سرية   فرتة  يف  والرعي  للكالأ،  طلبًا 

واأقوى من  اأ�سرع  و�سيلة  ا�ستخدام  اإىل  بحاجته 

اإىل  جلاأ  املختلفة  البيئات  يف  التنقل  يف  رجليه 

ا�ستئنا�ص احليوانات كالأبقار والبغال واحلمري 

اإىل  بالإ�سافة  والنتقال  للنقل  و�سيلة  فاتخذها 

الإن�سان  ظل  وهكذا   . الزراعة  يف  ا�ستخدامها 

يعي�ص يف بيئته يتحول من حالة اإىل حاله حتى 

والآلت  ال�سرعة  الع�سر احلديث، ع�سر  و�سل 

احلديثة والو�سائل اجلديدة. 

ثاِمناً: 
َتْدرِيباُت  َفْهِم امْلْسُموِع: 

التدريب )144(:

االأ�سئلة : 

ِدمِي ؟  ِن اْلقمَ ممَ اُة الإِْن�ساِن يِف الزَّ يمَ ْيفمَ كانْت حمَ 1. كمَ

    كانت حياته ب�سيطة ومطالبه قليلة. 

ُه ؟  ْف�سمَ ْحِمي نمَ ناُم ويمَ 2.اأْينمَ كانمَ يمَ

    كان ينام حتت الأ�سجار ويف الكهوف واحلفر.

دمِي ؟  ِن اْلقمَ ممَ قُل يف الزَّ نمَ تمَ 3. ِبمَ كانمَ يمَ

    كان يتنقل على رجليه.

ائرةمَ ؟  عمَ الطَّ رتمَ ْقِل حتَّى اخمَ �سائلمَ النَّ رمَ ومَ وَّ ْيفمَ طمَ 4. كمَ

    تطورت و�سائل النقل عنده با�ستئنا�ص احليوانات 

ثم باخرتاع الدراجة فال�سيارة  

    فالقطار.

ِديثمَ ؟  ر احْلمَ �سْ ُف اْلعمَ 5. ِبمَ تمَ�سِ

الع�سر احلديث هو ع�سر ال�سرعة يف كل �سيء.

ْم:  عمَ ْو نمَ
مَ
ِجْب ِبالمَ اأ

مَ
التدريب )145(: اأ

ِريٍب )ل(. ٍن قمَ ممَ بداأْت حياُة الإن�ساِن يف زمَ  .1

ِلياًل )نعم(. ِلياًل قمَ ُعُب قمَ داأْت  تمَ�سْ بداأْتِ احلياُة ب�سيطًة ثمَّ بمَ  .2

ًة )ل(. ِقيَّ ًة نمَ اِفيمَ كانمَ الإِْن�ساُن منُذ زمٍن بعيٍد ي�سرُب ِمياهًا �سمَ  .3

ْطِح  ًة وق�سورًا ُمْنُذ وجوِدِه على �سمَمَ ى الإِْن�ساُن ُبُيوتًا �ساِهقمَ نمَ بمَ  .4

ْر�ِص )ل(.
مَ
ْالأ

ْحِمُل  ىل اآخرمَ ويمَ اٍن اإِ كمَ لمَى ِرْجلمَْيِه من ممَ �ِسي عمَ ْ  الإِن�ساُن ميمَ
مَ
بداأ  .5

ْهِرِه )نعم(. لمَى ظمَ �ِسهمَ اأو عمَ
ْ
اأ ْوقمَ رمَ ُه فمَ اءمَ �ْسيمَ

مَ
اأ

وانمَات )نعم(. يمَ ِلِه ْاحلمَ ممَ الإن�ساُن يف تنقُّ ِا�ْستمَْخدمَ  .6

ِة )نعم(. اعمَ رمَ احليواُن ُي�ساِعُد الإن�سانمَ على اإِْعداِد الأر�ِص للزِّ ِ  .7

والتمَ�ساِل  ْقِل  النَّ يف  ِة  ْرعمَ ال�سُّ ُر  �سْ عمَ احلديُث  ُر  �سْ ْلعمَ امَ  .8

فِر )نعم(. وال�سَّ
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َوْالِعَباراِت  ْالكِلَماِت  اِْسَتْخدِم    
اآلِتيَة ِفي ُجَمل ُمِفيَدٍة :   

ِر : نام الرجل فوق  جمَ ْغ�ساُن ال�سَّ
مَ
اأ  .1

اأغ�سان ال�سجر.

الإن�سان  حاجات  تعددت   : دمَمَ  دَّ عمَ تمَ  .2

حني انتقل من مكان اإىل مكان.

ْالِبيئاُت املختلفُة : ي�ستطيع الإن�سان   .3

العي�ص يف البيئات املختلفة.

ُل : التنقل يحتاج اإىل و�سائل  قُّ نمَ ْالتَّ  .4

�سريعة واآمنة وقوية.

اإىل  الإن�سان  حاجة   :  . اد  ِاْزِديمَ  .5

التنقل يف ازدياد م�ستمر.

التدريب )146(:

ا َسِمْعُت ُتاِثُل العبارَة اآلتيَة:  هاِت ْخمَس ِعَباَراٍت ِمَّ
ِر:  ْغ�ساُن الَّ�سجمَ

مَ
اأ

1/ مياه الأمطار.

2/ اأوراق ال�سجر.

3/ ظل الأ�سجار.

4/ عدد النا�ص.

5/ ع�سر ال�سرعة.

التدريب )147(:
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)أ( َأِجْب َعِن ْاأَلْسِئَلِة اآلتيِة: 
ُتكمَ ؟ �ْسرمَ

ُ
ْينمَ تعي�ُص اأ

مَ
اأ

............................................  

ُخوكمَ 
مَ
اأ ْو 

مَ
اأ ْخِدُمها والُدكمَ  �ْستمَ يمَ اْلِتي  �ِسيلمَُة  ْالومَ ما 

ِلِه ؟ ممَ هاِب اإىِل عمَ يِف الذَّ

............................................  

ُطوممَ ؟ اكمَ ْاخُلرمَ ارمَ واِلدمَ ْل زمَ همَ

............................................  

 ؟
ِ
لُة الَِّتي انتمَقال ِبها اإىل اخلرطوم �ِسيمَ ما الومَ

............................................  

ِة ؟ ارمَ يَّ  ال�سَّ
ِ
ُيُهما يِف ا�ْسِتخدام

ْ
اأ ما رمَ

............................................  

ار ؟ ممَ  احْلِ
ِ
م

مَ
ة اأ اجمَ رَّ ُع، الدَّ �ْسرمَ

مَ
يُُّهما اأ

مَ
اأ

............................................  

ُقِومُي:  تاِسعاً: التَّ

)ب( اِْسَتْخِدِم ْالكلماِت والعباراِت اآلتيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة: 
ِدمُي : يف الزمن القدمي كان النا�ص ياأكلون اأوراق ال�سجر. ُن ْالقمَ ممَ الزَّ  .1

ِة اخرتاع ال�سيارة زاد من عدد امل�سافرين. ارمَ يَّ اخرتاُع ال�سَّ  .2

ْوُر: الثور حيوان قوي.  الثَّ  .3

و�سائُل املوا�سالِت : كرثت و�سائل املوا�سالت يف الع�سر احلا�سر.  .4

ْلِقطاُر  : القطار من و�سائل النقل الرخي�سة. امَ  .5

ْف : مل نتوقف لننتظرهم. قَّ ومَ تمَ ْ نمَ ملمَ  .6

رمَ : ظهر اأن للحيوانات فوائد عظيمة. همَ ظمَ  7

عمَ : اخرتع اأحد العلماء جهازًا يرد على الت�سال بالهاتف يف غياب �ساحبه. مَ ِاْخرتمَ  8
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ْقِل ْاَلِديَثِة : ِمْن َوَسائِل النَّ

ــــــاِئرُة الطَّ

ِقفونمَ باْنِتظام  يمَ ٍة : هوؤلِء   ِلفمَ تمَ اٍع خُمْ ْو�سمَ
مَ
اأ ُموعًة ِمنمَ امل�سافِرينمَ يف  ْ تمَِجُد جممَ �سمَ امل فمَ اٍر يف العمَ طمَ اأيِّ ممَ ْبتمَ اإىل  اإذا ذهمَ

ِع  �سْ ومَ قاِئِب ، ومَ ْزِن ْاحلمَ ِف يقوُم ِبومَ ظَّ ِقفونمَ اأماممَ ُمومَ �ِسرياِت ، وهوؤلِء يمَ
ْ
ل اّلتاأ ممَ وازات ؛ ِلعمَ اِبٍط ْاجلمَ اممَ �سمَ ممَ

مَ
ُفوٍف اأ يف �سِ

واأولِئكمَ   ، ُحفمَ  ال�سَّ وؤونمَ  ْقرمَ يمَ ْجِل�سونمَ  يمَ وهوؤلِء   ، ا  دونهمَ ْق�سِ يمَ التَِّي  ةمَ  وْاجِلهمَ ا  حاِبهمَ �سْ
مَ
اأ اأ�ْسماءمَ  ُح  ُتو�سِّ التَّي  الماِت  ْالعمَ

ائرٍة ُم�ساِفرٍة . عودمَ اإىِل طمَ اِولونمَ ال�سُّ لمَى ْالُبْعِد اآخرونمَ ُيحمَ عمَ عنيمَ ،  ومَ ُثونمَ مع ْاملُودَّ دَّ تمَحمَ يمَ

ْغِرُق  �ْستمَ ها يمَ ْع�سمَ اعًة، وبمَ ْغِرُق �سمَ �ْستمَ �ْسفاِر يمَ
مَ
ْع�ُص ْالأ عيدٍة ؛ بمَ ِريبٍة اأو بمَ ماِكنمَ قمَ

مَ
ِر اإىِل اأ فمَ ةمَ ِلل�سَّ ائرمَ كلُّ هوؤلِء ي�ستمَْخِدمونمَ الطَّ

�ْسرمَ �ساعاٍت اأو اأكرثمَ . ُر عمَ فمَ ْغِرُق ال�سَّ �ْستمَ ا يمَ مَ ْم�صمَ �ساعاٍت، وُرمبَّ ْغِرُق خمَ �ْستمَ ها يمَ نْيِ اأو ثمَالثمَ �ساعاٍت ، وبع�سُ تمَ �ساعمَ

ْرِب  ْقِت ْاحلمَ ائراتمَ يف ومَ ُم الطَّ ْخدمَ اِئِع. وُت�ْستمَ �سمَ ْقِل ْالبمَ اِب ، وطائراُت نمَ كَّ ْقِل الرَّ ائراُت نمَ والطائراُت اأنواٌع عديدٌة ِمْنها طمَ

ها  ْع�سمَ ْع�ٍص ، و املُدنمَ بمَ ُهْم ِببمَ ْع�سمَ ا�صمَ بمَ ْرِبُط النَّ ةمَ ، وتمَ ْعِيدمَ اِت ْالبمَ افمَ ُب ْاملمَ�سمَ رِّ قمَ ْلِم. وهي مفيدٌة تمَ ْقِت ال�سِّ ُم يِف ومَ ْخدمَ ا ُت�ْستمَ ممَ كمَ

ِة  اجمَ ِة ِللُمْحتاجنيمَ يف اأْوقاِت ْاحلمَ ْقِدمي  ْاخِلْدممَ ِة. وُت�ساِعُد الطائراُت اأْي�سًا يف تمَ ِلفمَ نْيمَ البالِد املُْختمَ ْرِبُط بمَ ببع�ٍص ، كما تمَ

واِرِث . ها ِمنمَ ْالكمَ رْيِ لِزِل واحُلروِب ، وغمَ اناِت والزَّ ي�سمَ ، ِمْثل اأوقاِت الأحداِث الكبريِة كْالفمَ

 ، البعيدِة  الأماِكِن  اإىل  ُحِف  وال�سُّ الربيِد  ْقِل  نمَ يف  ممَ  ُت�ْستمَْخدمَ كما   ، ِة  ِعيدمَ ْالبمَ اِكِن  ْالأممَ اإىِل  وِل  ْالُو�سُ لمَى  عمَ ُتِعنُي  ِهيمَ  ومَ

ْوِت . ةمَ ال�سَّ ُتها �ُسْرعمَ فوُق �ُسْرعمَ اِن ْالآنمَ تمَ ريمَ وُمْعظممَ الطائراِت الَّتي تعمُل يف ُخطوِط الطَّ

الدر�س العا�سر
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ِة . ْجِل�سونمَ يف ُغْرفِة ْالِقيادمَ ُن ِمْن قائٍد وُم�ساعٍد وُمهند�ٍص و�سابِط اتَّ�ساٍل ل�ِسْلِكي يمَ وَّ كمَ تمَ ٌم يمَ اقمَ ائرةمَ طمَ ُقوُد الطَّ يمَ ومَ

يفاِت. وبالّطائرِة اأْي�سًا  يفنيمَ واملُ�سِ ِريق ْاملُ�سِ ْن طمَ ممَ عمَ دِّ ِلُيقمَ كاِب  رابمَ للرُّ عاممَ وال�سَّ ُز الطَّ هِّ ٌف ُيجمَ ْق�سِ ائرِة ممَ وِبالطَّ

ة . ياحيَّ ِة ال�سِّ جمَ رمَ ْخرى ِللدَّ
ُ
وىلمَ واأ

ُ
ِة ْالأ رجمَ اُب الدَّ ا ُركَّ ْجِل�ُص علْيهمَ اِعُد عديدٌة يمَ قمَ ممَ

ِة،  واِئيَّ باِت ْالهمَ ِة ، واملطَّ ْعِديمَ ِف الرَّ وا�سِ ق�ِص ِمْثلمَ ْالعمَ لُّباِت الطَّ قمَ لمَى تمَ لُِّب عمَ غمَ ٌة ُت�ساِعُدها يِف التَّ ْجِهزمَ
مَ
ائرِة اأ ُد ِبالطَّ ما ُتوجمَ كمَ

ْوراٌت ِلْلِمياِه ،  اِب وُخُروِجِهْم ، ودمَ كَّ ْلِفّيًة لِدخوِل الرُّ ى خمَ ْخرمَ
ُ
ة واأ ْبوابًا اأماِميَّ

مَ
نَّ ِبها اأ

مَ
ا اأ ممَ وْك�ِسِجنِي، كمَ

مَ
 الأ

ِ
ْو ِعْندمَ ْاْنِعدام

مَ
اأ

. راريِّ رِة واْلُهُبوِط وال�سطِّ ُرومَ ُم  ِعْندمَ ال�سَّ ْخدمَ �ْستمَ واِرِئ تمَ ْي�سًا اأبواٌب ِللطَّ
مَ
ائرِة اأ ْتِح .وبالطَّ رْيُ قابلٍة ِلْلفمَ واِفْذ غمَ ونمَ

كاُت . رِّ ا املْحمَ تهممَ لِياًل  وحتمَ ْلِف قمَ نْيِ مائلمَنْيِ اإِىل ْاخلمَ احمَ نمَ ْر�ِص ، وجمَ
مَ
ِن ْالأ ِفٍع ِجّدًا عمَ ْرتمَ ْيٍل ممَ ْز الطائرُة ِبذمَ يَّ ممَ تمَ  وتمَ
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َأِجْب َعِن األسئلِة اآلَتيِة :
اِبِط  �سمَ اأماممَ  امل�سافرونمَ  يقُف  ْيفمَ  كمَ  .1

وازاِت ؟ ْاجلمَ

�سابط  اأمام  امل�سافرون  يقف   

اجلوازات يف �سفوف منتظمة.

وازاِت ؟ ابِط ْاجلمَ ُل �سمَ ممَ ما عمَ  .2

عمله و�سع التاأ�سريات على اجلوازات   

بعد التاأكد من �سالمتها.

ِبِجواِر  الَّذي  ُف  املوظَّ يفعُل  ماذا   .3

اِفِرينمَ ؟ قاِئِب املُ�سمَ حمَ

حقائب  بجوار  الذي  املوظف    

امل�سافرين يقوم بوزن احلقائب.

ْدِريباُت التَّ

أواًل : أسئلُة االسِتيعاِب :

التدريب )148(:

لِدكمَ ؟ اِر بمَ طمَ ُويلَّ اإىل ممَ  الدَّ
ِ
ْرطوم طاِر اخلمَ ْحلمَُة ِمْن ممَ ْغِرْق الرَّ �ْستمَ ْم تمَ كمَ  .4

ت�ستغرق الرحلة من مطار اخلرطوم اإىل بلدي )�ساعتني ، ثالث .....الخ(.  

اِئرِة ؟ ِر ِبالطَّ فمَ واِئُد ال�سَّ 5.  ما فمَ

  ال�سفر بالطائرة يقرب امل�سافة ومريح واآمن.

رابمَ ِللُم�ساِفرينمَ ؟ عاممَ وال�سِّ ُم الطَّ دِّ ْن ُيقمَ ممَ  .6

امل�سيفون وامل�سيفات يقدمون الطعام وال�سراب للم�سافرين.  

ائرِة ؟  ُم الطَّ اقمَ تمَكوُُّن طمَ ْن يمَ مِمَّ  .7

يتكون طاقم الطائر من القائد وم�ساعده ومهند�ص و�سابط ات�سال ل�سلكي.  

ائِرة ؟ م الطَّ اقمَِ ْجل�ُص اأفراُد طمَ ْينمَ يمَ
مَ
اأ  .8

يجل�سون يف غرفة القيادة.  
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ُه  تمَ ْ ِة مِلمَا حتمَ ادَّ ِة املُ�سمَ ِلممَ اِر ْالكمَ اغمَ ِباْختيمَ   ِاْمالأ ْالفرمَ

ِتي :
ْ
اأ ا يمَ طَّ ِفيممَ خمَ

ِة ،  ِظممَ فوٍف ُمنتمَ ْفونمَ يِف �سُ قمَِ ا�ِص يمَ 1. بع�ُص النَّ

هم يقفونمَ يف �سفوٍف  متعرجة. ْع�سُ وبمَ

ٍة ( ريمَ �سِ جة – قمَ رمَّ عمَ لٍة – ُمتمَ ِويمَ )طمَ

ى خلفية. ْخرمَ
ُ
ُة واأ 2. بالْطائرِة اأبْواٌب اأماِميَّ

ى ( ْخرمَ
ُ
اأ ُة – ومَ ٌة- راِجعمَ ْلِفيَّ )خمَ

كما  احلْرب  ْقِت  ومَ يف  الطائرُة  ممَ  ُت�ْستمَْخدمَ  .3

لم . ْقٍت ال�سمَّ ُم يف ومَ ُت�ْستمَْخدمَ

ْلِم ( ّ ٍة -  ال�سمَ اجمَ ِر-  ْاحلمَ فمَ )ال�سَّ

اِدرةمَ   ِمل الب�سائعمَ ال�سَّ ْ ائراِت حتمَ ْع�ُص الطَّ 4. بمَ

اِئعمَ  الواردة. �سمَ ِمُل ْالبمَ ْ ا حتمَ همَ ْع�سُ ، وبمَ

) ةمَ - ْاخلا�سَّ ةمَ ِفيفمَ ةمَ – ْاخلمَ )ْالواِردمَ

ثانيًا :
َرَداِت: ْف َتْدرِيَباُت امْلُ

التدريب )149(:

اِر القاهرِة الدويلِّ .  طمَ  الدويلُّ و تهبط يِف ممَ
ِ
اِر اخُلرطوم ْقِلُع الطائرُة من مَمطمَ 5. تمَ

ْهِبُط ( ِظُر- تمَ ْنتمَ ِطرُي – تمَ )تمَ

اٍت اأر�سية. بمَ طَّ ْن ُهناكمَ ممَ
مَ
ا اأ يُة ، ْكممَ وِّ اٌت جمَ بَّ اكمَ مطمَ 6. ُهنمَ

ٍة ( يَّ ْر�سِ
مَ
ٍة- اأ ِديدمَ ِة – �سمَ اِويَّ ممَ )�سمَ

اِر . ِة اخلروج ِمنمَ ْاملمَطمَ �ِسريمَ
ْ
اأ لمَى تمَ فارِة وعمَ ُخوِل ِمْن ال�سِّ ِة الدُّ �ِسريمَ

ْ
اأ لمَى تمَ ُل عمَ ْح�سمَ 7. نمَ

ِة( اممَ ْفِر – ْاخُلُروج – ْالإِقمَ )ال�سَّ

ا ُن�ساِفُر ِبها اإىِل الأماِكن البعيدة ممَ ِة ، كمَ رِيبمَ اِكِن ْالقمَ ممَ
مَ
ائرِة اإىِل ْالأ ُن�ساِفُر بالطَّ

ِة ( ِة – املْعُروفمَ ِديدمَ ِة – ْاجلمَ )ْالبِعيدمَ
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 َأْكِمل ْاُلَمَل َكَما ِفي ْامِلَثاِل:
اِفر ( اٍر / ُم�سمَ طمَ ) ممَ   

ِجُد  تمَ �سمَ امًلِ فمَ يِّ مطاٍر يف ْالعمَ
مَ
ْبتمَ اإىل اأ همَ اإِذا ذمَ

ْاملُ�ساِفرين

اِلب ( ٍة / طمَ اِمعمَ )جمَ   

العامل  يف  جامعة  اأي  اإىل  ذهبت  اإذا   .1

ف�ستجد الطالب.

اِئح ( ٍف / �سمَ )ُمْتحمَ   

العامل  يف  متحف  اأي  اإىل  ذهبت  اإذا   .2

ف�ستجد ال�سياح.

لمَّي ( �ْسِجٍد / ُم�سمَ )ممَ   

العامل  يف  م�سجد  اأي  اإىل  هبت  اإذا   .3

ف�ستجد امل�سلني.

َثاِلَثًا :
راكيِب :  َتْدرِيباُت التَّ

التدريب )150(:

ة( رمَ جمَ ٍة / �سمَ عمَ ْزرمَ )ممَ    

  4. اإذا ذهبت اإىل اأي مزرعة يف العامل ف�ستجد الأ�سجار.

ة ( ِفينمَ يناٍء / �سمَ )ممَ   

5. اإذا ذهبت اإىل اأي ميناء يف العامل ف�ستجد ال�سفن.

ة ( ارمَ يَّ اِرٍع / �سمَ )�سمَ    

6. اإذا ذهبت اإىل اأي �سارع يف العامل ف�ستجد ال�سيارات.

ة( اعمَ )�ُسوٍق / ِب�سمَ    

7.اإذا ذهبت اإىل اأي �سوق يف العامل ف�ستجد الب�سائع.

اٍر / ُم�ساِفر ( طمَ )ممَ    

8.اإذا ذهبت اإىل اأي مطار يف العامل ف�ستجد امل�سافرين.
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ِكَرَة  النَّ َعّيِ  ُثمَّ   ، اآلِتَيَة  ْاُلَمَل  اِْقرَأ    
َخطَّ  َتها  َتْ التَّي  ْالَكِلَماِت  ِمْن  وْامَلْعِرَفَة 

َكَما ِفي ْامِلَثاِل :
املعرفةالنكرةاجلملةم

اِلٌب يِف  ْنتمَ طمَ
مَ
املثال : اأ

ِد اِلٌباملمَْعهمَ طمَ

ْنتمَ / 
مَ
اأ

ِد املمَْعهمَ

ًا1 ْر�سمَ  ُعثماُن دمَ
مَ
اأ رمَ عثماندر�سًاقمَ

�سغريةهِذِه البنُت �سغريٌة2

هذه / 

البنت

3

 
ُ
راأ قمَ اِلُب يمَ ا الطَّ هذمَ

حيفًة . �سحيفة�سمَ

هذا / 

الطالب

4

ارًة  ْيلمَى �سيَّ ْت لمَ ِكبمَ رمَ

ًة . جديدمَ

�سيارة / 

ليلىجديدة

ٌب .5 نحنطالبنحُن ُطالَّ

ا .6 ىل ُجوبمَ اِفٌر اإِ م�سافراأنا ُم�سمَ

اأنا / 

جوبا

وؤُلِء م�ساِفُرونم7َ هوؤلءم�سافرونهمَ

ْحِو :  رابعًا : َتْدرِيَباُت  النَّ

التدريب )151( :

 اِْسَتْخِدم َما َيْأِتي ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدِة :
ِلْمُة ْاجُلْملمَُةْالكمَ

اُر املمَطمَ

ُة ائرمَ الطَّ

ُفوُق يمَ

ِة رمَ ادمَ ُة املُغمَ المَ �سمَ

وِل ْبلمَ الُو�سُ قمَ

خوِل ة الدُّ �ِسريمَ
ْ
اأ تمَ

ُة ْاخُلروِج �ِسريمَ
ْ
اأ تمَ

ُة يَّ وِّ ّباُت ْاجلمَ ْاملْطمَ

املطار عادًة يكون خارج املدينة.

�سهلت الطائرة النتقال من بلد اإىل بلد.

�سرعة الطائرة تفوق �سرعة ال�سوت.

انتظر يف �سالة املغادرة حتى يحني موعد ال�سعود للطائرة.

علمت موعد الهبوط قبل و�سول الطائر ب�ساعتني.

قدمت طلبًا للح�سول على تاأ�سرية اخلروج من الوزارة.

طلبت تاأ�سرية الدخول من ال�سفارة.

يربط امل�سافر احلزام يف املطبات اجلوية.

التدريب ) 152( : 
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  اِْقرأ النَّصَّ 
ُثم َأِجْب َعِن ْاأَلسئَلِة ْالِتي َبْعَدُه :

ايِل  ِة ممَ ُولمَ ِديِقي �ِسي�ِسي ِمْن دمَ اإِىلَّ �سمَ همَ  جَّ ومَ

ْلُت  �سمَ حمَ فمَ  ، بْكُتو  ْ متمَ ِدينِة  ممَ ِة  ارمَ ِلزيمَ ْعوًة  دمَ

ايِل  ممَ ة  �ِسفارمَ ِمْن  ُخوِل  الدُّ ِة  �ِسريمَ
ْ
اأ تمَ لمَى  عمَ

ِرْحلمَِة  على  دًا  ْقعمَ ممَ ْزُت  جمَ حمَ ومَ  ،  
ِ
ِبْاخُلْرُطوم

ِة . وداِنيَّ ِة ال�سُّ اخُلُطوِط اجلويَّ

ِة  رمَ ادمَ ِة ْاملُغمَ المَ ْبُت اإِىل �سمَ همَ ِر ذمَ فمَ  ال�سَّ
ِ
ْوم ويف يمَ

 ، اٍت  اعمَ �سمَ ِبثمَالثمَ  ِر  فمَ ال�سَّ ْوِعد  ممَ ْبلمَ  قمَ

ْفوٍف  �سُ يِف  ِقْفونمَ  يمَ املُ�ساِفرينمَ  ْدُت  جمَ ومَ ومَ

َخاِمَسًا :
 َتْدرِيباُت اْلِقراَءِة:

   التدريب )153( :

اإِىل  ْهُت  مَ اجتَّ ُثمَّ   ، ْاخُلُروِج  ِة  �ِسريمَ
ْ
اأ تمَ لمَى  عمَ وِل  للُح�سُ اِت  وازمَ ْاجلمَ اِبِط  �سمَ اممَ  ممَ

مَ
اأ

ْمِتعِة ، 
مَ
ْح�صِ الأ ِة اجلماِرِك ؛ ِلفمَ المَ لُت �سمَ خمَ رمَ ِلوْزِن ْالأمِتعِة ، ُثْم دمَ ٍف اآخمَ ُموظَّ

ِة( حتَّى  رمَ ادمَ ِة ْاملُغمَ المَ ِة ِلْلُم�ساِفريْن )�سمَ �سمَ �سَّ الِة ْاملُخمَ لكمَ جل�سُت يف ال�سَّ ْعدمَ ذمَ بمَ ومَ

اُكو،  اممَ بمَ اإِىل  هِة  ْاملُتَّجمَ ِرْحلمَِتها  ْن ِقيام  ية عمَ ُة ال�سودانَّ ْت ْاخُلُطوُط اجلويَّ ْعلمَنمَ
مَ
اأ

ي  لنمَِ ْقبمَ ائرِة ، وا�ْستمَ اإِىلمَ الطَّ ـُعوِد  ْقم )6( لل�سُّ ابِة ْاخُلُروِج رمَ وَّ اإِىل بمَ ْهُت  مَ فاجتَّ

ِدي .  ْقعمَ ديْنمَ اإىِل ممَ ْر�سمَ
مَ
ِة واأ ائرمَ ْدًخِل الطَّ يُف ِعْندمَ ممَ ْاملُ�سِ

ِت الطائرُة،  طمَ بمَ اٍت ، وهمَ اعمَ ْربعمَ �سمَ
مَ
اُكُو اأ اممَ  وبمَ

ِ
ْحلمَُة بنيمَ ْاخُلْرُطوم ِت الرِّ ْغرقمَ ِا�ْستمَ

ِديِقي  �سمَ ْدُت  جمَ ومَ ُخوِل،  الدُّ اإْجراءاِت  اإكْماِل  ْعدمَ  بمَ ومَ  ، اِر  ْاملمَطمَ ى  ْبنمَ ممَ لْنا  خمَ ودمَ

ْرحيبًا حاّرًا . بمَ ِبي تمَ وِل ، فرحَّ �ِسي�ِسي يِف ا�ْسِتْقبْايِل اأماممَ �سالةمَ الُو�سُ

ْنِزلِه . ْهنا اإِىلمَ ممَ مَ ه واجتَّ ُه �سّيارتمَ عمَ ِكْبُت ممَ رمَ ومَ
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االأ�سئلُة: 

ايِل ؟ ِة ممَ ارمَ ًة ِلِزيمَ ْعومَ ْيكمَ دمَ همَ اإِلمَ جَّ ْن ومَ 1. ممَ

    وجه اإيّل الدعوة لزيارة مايل �سديقي �سي�سي.

ْرتمَ ؟ افمَ يِّ ْاخُلُطوِط �سمَ
مَ
لمَى اأ 2. عمَ

    �سافرت على اخلطوط اجلوية ال�سودانية.

ُخوِل ؟ ِة الدُّ �ِسريمَ
ْ
اأ ْلتمَ على تمَ �سمَ ْينمَ حمَ

مَ
3. ِمْن اأ

    ح�سلت على تاأ�سرية الدخول من �سفارة مايل باخلرطوم.

ِة ْاخُلُروِج ؟ �ِسريمَ
ْ
اأ ْلتمَ على تمَ �سمَ ْينمَ حمَ

مَ
4. وِمْن اأ

     ح�سلت على تاأ�سرية اخلروج من وزارة الداخلية يف ال�سودان.

ِة ؟ رمَ ادمَ ْالةمَ ْاملُغمَ ْدتمَ �سمَ جمَ ْيفمَ ومَ 5. كمَ

    وجدت �سالة املغادرة مزدحمة بالركاب.

ِة ؟ ْمِتعمَ
مَ
ْح�صِ ْالأ اممَ ِبفمَ ْن قمَ 6. ممَ

    قام بفح�ص الأمتعة موظف اجلمارك.

اُكو ؟ اممَ ِ اإِىلمَ بمَ
ْحلمَُة ِمنمَ ْاخْلْرُطوم ِت الرِّ قمَ ْغرمَ ِم ا�ْستمَ 7. كمَ

   ا�ستغرقت الرحلة من اخلرطوم اإىل باماكو اأربع �ساعات.

ايِل ؟  ْرتمَ اإِىلمَ ممَ فمَ امَ 8. مِلامَذا �سمَ

   �سافرت اإىل مايل لزيارة �سديقي �سي�سي.
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 اِْمأَل ْالَفَراَغ ِفيَما َيْأِتي َبْامُلناِسِب: 
ِة مايل. ْولمَ ِديقي �ِسي�ِسي ِمْن دمَ 1/ �سمَ

ْمِبيق  )     ( اأ. موزمَ

ِوي )     ( المَ ب. ممَ

ايِل)     ( ج. ممَ

ِة الدخول  ِمنمَ ْاملمَطاِر.  �سريمَ
ْ
اأ لمَى تمَ ْلُت عمَ �سمَ 2/ حمَ

اأ. اخُلُروِج )     (

ُخوِل  )     ( ب. الدُّ

ِة )     ( اممَ ج. ْالإقمَ

ْاملمَطاِر  ِمنمَ  ِلْلُم�ساِفرينمَ  ُة  �سمَ �سَّ ْاملُخمَ ُة  المَ ال�سَّ  /3

ُة املغادرة. ِهي �سالمَ

وِل  )     ( اأ. ْالُو�سُ

ِة )     ( رمَ ادمَ ب. ْاملُغمَ

اِل )     ( ج. ْاِل�سِتْقبمَ

التدريب )154(:

اماكو اأربع �ساعات.  وبمَ
ِ
نْيمَ ْاخُلرطوم ْحلمَُة بمَ ِت الرِّ قمَ ْغرمَ 4/ ِا�ْستمَ

امَعاٍت )     ( ثمَ �سمَ ج. ثمَالمَ اٍت )     (   اعمَ بعمَ �سمَ رمَ
مَ
ب. اأ اٍت )     (   اعمَ �صمَ �سمَ ممَ اأ. خمَ

ِدي .  ْقعمَ ين اإىل ممَ دمَ ْر�سمَ
مَ
ِة واأ ائرمَ ِل الطَّ ْدخمَ لمَني امل�سيف ِعْندمَ ممَ ْقبمَ 5/ ِا�ْستمَ

يُف )     ( ج. ْاملُ�سِ ِة  )     (   ائرمَ ائُد الطمَ ب. قمَ اِفرمَ  )     (   اأ. ْاملُ�سمَ

ِة اإِىل باماكو. م )6( ْاملُتَِّجهمَ  ِرْحلمَِتها رقَّ
ِ
ْن ِقيام وداِنيُة عمَ ة ال�سُّ ويَّ طوُط اجلمَ ِت ْاخلمَ ْعلمَنمَ

مَ
6/ اأ

ا )     ( ِمينمَ ج. اإْنمَ ُتو  )     (   كَّ بمَ ْ ب. متمَ امَماُكو )     (    اأ. بمَ

ة.  ْمِتعمَ
مَ
ماِرِك لفح�ص ْالأ ِة ْاجلمَ لُت اإىِل �سالمَ خمَ 7/ دمَ

ْحِن )     ( ج. �سمَ ْح�صِ )     (   ب. فمَ ْزِن )     (    اأ. ومَ

ِة بثالث �ساعات. رمَ ادمَ ْبلمَ ْاملُغمَ ْبُت اإىِل املطاِر قمَ همَ 8/ ذمَ

اٍت )     ( اعمَ ِث �سمَ ج. ثمَالمَ ِع �ساعاٍت )     (   ْربمَ
مَ
ب. اأ اعاٍت )     (   م�ِص �سمَ اأ. خمَ
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ْرقيِم ْامُلَناِسَبَة ِفي ْاُلَمِل اآلتيِة :  َضْع َعالَمَة التَّ
ْنتمَ ُم�ساِفٌر؟ 

مَ
اأ
مَ
اأ

ِة.  ممَ رَّ ةمَ ْاملُكمَ كَّ لَّم-  مِبمَ �سمَ لمَْيِه ومَ  عمَ
ُ
لَّى اهلل ُولدمَ النبيُّ -�سمَ

رُي ؟ �سِ ْالبمَ ى ومَ ْعممَ
مَ
ِوي ْالأ �ْستمَ ْل يمَ ُقْل همَ

ِمن ْاملُ�ساِفُر ؟

نا طاِلٌب. 
مَ
ْم، اأ عمَ نمَ

. ا�ِسِدينمَ اِء الرَّ ْنُه - ثايِن ْاخُللمَفمَ  عمَ
ُ
يمَ اهلل �سِ اِب- رمَ طَّ ُر ْبُن ْاخلمَ ُعممَ

اِنِه. ْلِبِه وِل�سمَ ْيِه؛ قمَ رمَ غمَ ْاملمَْرُء ِباأ�سْ

ِة.  - فـي ْالِهْجرمَ لَّممَ �سمَ لمَْيِه ومَ  عمَ
ُ
لَّى اهلل �ُسولمَ -�سمَ ديُق الرَّ ْكٍر ال�سَّ ْبو بمَ

مَ
قمَ اأ افمَ رمَ

سادسًا   : 
َتْدريباُت اْلِكّتاَبِة :

التدريب )155(:
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 َأِجْب َعِن ْاأَلْسِئَلِة اآلِتَيِة ِكَتاَبًة: 
ِدمْيًا ؟  رمَ قمَ اٍن اإىل اآخمَ كمَ ِقُل ِمْن ممَ ْنتمَ انمَ الإِْن�ساُن يمَ ْيفمَ كمَ كمَ

................................................................................     

ِل ؟  قُّ نمَ ها الإِْن�ساُن يِف التَّ ممَ يواناُت الَّتي ا�ْستمَْخدمَ ا ْاحلمَ ممَ

................................................................................     

ُة ؟  اِريَّ ُة ْالُبخمَ ارمَ يَّ ِت ال�سَّ عمَ تمَى اْخرُتِ ممَ

................................................................................     

ُقِل ؟  نمَ اجةمَ يف التَّ ْل ُت�ْستمَْخِدمونمَ الْدرَّ همَ

................................................................................      

ا ؟  ارمَ ؟ ومِلمَاذمَ  ْالِقطمَ
ِ
م

مَ
ارةمَ اأ يَّ ُل ال�سَّ �سِّ ا ُتفمَ يُُّهممَ

مَ
اأ

................................................................................      

وداِن ؟  ْرتمَ ِبها اإِىل ال�سُّ �سمَ الِت ْالتمَي حمَ �ِسيلمَُة ْاملُوا�سمَ ما ومَ

................................................................................      

 ؟ 
ِ
م لِدكمَ اإىلمَ ْاخُلْرُطومَ ِت الّرْحلمَُة ِمْن بمَ قمَ ْغرمَ ِم ا�ْستمَ كمَ

................................................................................     

التدريب  )156(:
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 ْاْكُتْب َعْن زيارٍة
 ُقْمَت ِبها إلى َدْوَلٍة ُمَجاِوَرٍة: 

ِة ؟  ْولمَ ا ا�ْسُم الدَّ ممَ

ِة ؟  يارمَ �ُص ِمنمَ الزِّ رمَ ا ْالغمَ ممَ

ةمَ ؟  ْعومَ همَ لمَكمَ الدَّ جَّ ْن ومَ ممَ

خوِل ؟  ِة الدُّ �سريمَ
ْ
اأ لمَى تمَ ْلتمَ عمَ �سمَ ْينمَ حمَ

مَ
ِمْن اأ

�سريِة اخُلروِج ؟ 
ْ
اأ لمَى تمَ ْلتمَ عمَ �سمَ ْينمَ حمَ

مَ
ِمْن اأ

لمَْيها ؟  ْرتمَ عمَ افمَ ِة ْالتَّي �سمَ يَّ وِّ ا ا�ْسُم ْاخُلُطوِط ْاجلمَ ممَ

ْحلمَُة ؟  ِت الرِّ قمَ ْغرمَ ِم ا�ْستمَ كمَ

وِل ؟ ْن كانمَ يِف ا�ْسِتْقباِلكمَ ِعْند ْالُو�سُ ممَ

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 ....................................................................................................................

التدريب )157(:

َلى َعَلّيَك:   اُْكُتْب ْما مُيْ
ويف يوم ال�سفر  ذهبت اإىل �سالة املغادرة قبل موعد ال�سفر بثالث �ساعات 

للح�سول  اجلوازات  �سابط  اأمام  �سفوف  يف  يقفون  امل�سافرين  ووجدت   ،

على تاأ�سرية اخلروج ، ثم اجتهت اإىل موظف اآخر لوزن الأمتعة ، ثم دخلت 

�سالة اجلمارك ؛ لفح�ص الأمتعة ، وبعد ذلك جل�ست يف ال�سالة املخ�س�سة 

ال�سودانية عن  اأعلنت اخلطوط اجلوية  للم�سافرين )�سالة املغادرة( حتى 

قيام رحلتها املتجهة اإىل باماكو ، فاجتهت اإىل بوابة اخلروج رقم 6 ل�سعود 

الطائرة ، وا�ستقبلني امل�سيف عند مدخل الطائرة واأر�سدين اإىل مقعدي . 

التدريب ) 158(:
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ا ِيأِتي :  وَداِن ُمْسَتِعيَنًا ِبَ ائَرِة ِمْن بلِدَك ِإَلى السُّ  َتَكلَّْم َعْن ِرْحْلِتَك ِبالطَّ
لمَِدكمَ ؟  ما اإِْجراءاُت ال�ّسفِر ْالتي ُقْمتمَ ِبها يف بمَ  .1

ِر ؟  فمَ ْزتمَ ِلل�سَّ جمَ تمَى حمَ ممَ  .2

ْبتمَ اإىِل ْاملمَطارمَ ؟  همَ ْم ِمْن ْالوْقِت ذمَ ْبلمَ كمَ قمَ  .3

ٍة ؟  ْمِتعمَ
مَ
كمَ ِمْن اأ عمَ ْلتمَ ممَ ممَ ا حمَ ماذمَ  .4

ائِد ؟  ْف�ِص الزَّ ةمَ ْالعمَ ْم ِقيممَ كمَ  .5

ائرِة ؟  ًة الطَّ يفمَ لمَْتكمَ ُم�سِ ْيفمَ عاممَ كمَ  .6

مْت لمَكمَ ؟ ماذا قدَّ  .7

 ؟ 
ِ
لمَِدكمَ وْاخُلرطوم حلمَُة بني بمَ ِت الرِّ قمَ ْغرمَ ِم ا�ْستمَ كمَ  .8

اِر ؟  ْن كانمَ يف ا�ْسِتْقباِلكمَ يِف ْاملمَطمَ ممَ  .9

)مالحظة: هذه اأ�سئلة ات�سالية كل اإجابة لها �سلة باملو�سوع مقبولة طاملا كانت �سحيحة لغويًا(.

سابعاً: َتْدرِيَباُت اْلَكالَِم : 

التدريب )159(:
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 ِأْمأَل ْالَفَراَغ ِفيَما َيْأِتي ِبَكلَمٍة ُمَناِسَبٍة: 
لمٍَد. لمٍَد اإِىل بمَ ِمُل امل�سافرين  ِمْن بمَ ْ ائرُة حتمَ الطَّ  .1

وداِن.  ٍة ال�سُّ ممَ ا�سِ بريٌة وِهيمَ عمَ اخلرُطوُم مدينة كمَ  .2

اِملمًَة.  ي�ستغرق العملمَ ثمَالثمَ �ساعاٍت كمَ  .3

اِب. كَّ ًة ِللرُّ دمَ يِّ ائرِة خدمات جمَ ُم الطَّ ممَ طاقمَ دَّ قمَ  .4

اِت اجلوية. بَّ ِب ْاملمَطمَ بمَ ُة  ِب�سمَ ائرمَ ِت الطَّ طمَ بمَ همَ  .5

اٌر ماهر. اِئرةمَ طيَّ ُقودمَ الطَّ ْن يمَ
مَ
لُبدَّ اأ  .6

ُقوُل، �ُسْكرًا. ا�ِص خدمة يمَ ُد النَّ حمَ
مَ
ُه اأ ممَ لمَ دَّ ُب اإِذا قمَ الإِن�ساُن ْاملُوؤدَّ  .7

راحة. ًة ومَ الِت �ُسْرعمَ اِئِل ْاملُوا�سمَ �سمَ ِ ومَ ْكرثمَ
مَ
الطائرُة ِمْن اأ  .8

التدريب )160(:
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ِجْب 
مَ
اأ يَّدًا، ُثم  ِمْع اإىِل النَّ�ُص الآِتي جمَ ِا�ْستمَ  

ُه:  ْعدمَ ِتي بمَ �ْسِئلمَِة الَّ
مَ
ِن ْالأ عمَ

ركبت طائرة اخلطوط اجلوية ال�سودانية 

اخلرطوم  مطار  اإىل  جوبا  مطار  من 

�ساعتني،  الرحلة  وا�ستغرقت  الدويل، 

قدم لنا امل�سيفون خاللها طعامًا خفيفًا، 

املق�سف،  وو�سعه يف  و�سرابًا ت جتهيزه 

يف  يجل�سون  الطائرة  قيادة  طاقم  وكان 

تعر�ست  الطريان  واأثناء  القيادة،  غرفة 

ت  �سعبة،  هوائية  ملطبات  الطائرة 

قائد  ثم مهارة  بف�سل اهلل  عليها  التغلب 

الطائرة.

وكان �سعوري واأنا اأركب الطائرة اأول مرة 

�سعورًا طيبًا.

ثاِمناً:
 َتْدرِيَباُت َفْهِم امَْلْسُموِع : 

التدريب )161(:

 ْاالأَ�ْسئَلِة : 

اِئرُة ؟  تَِّجُه الطَّ ْينمَ تمَ
مَ
ْينمَ واإىلمَ اأ

مَ
ِمْن اأ  .1

مطار  اإىل  جوبا  مطار  من  الطائرة  تتجه   

اخلرطوم الدويل.

ِة ؟  ائرمَ يفونمَ وْاملُ�سيفاُت يِف الطَّ ُل ْاملُ�سِ ْعممَ ماذا يمَ  .2

وال�سراب  الطعام  وامل�سيفات   امل�سيفون  يقدم   

يف الطائرة.

 ؟
ِ
لِدكمَ اإىلمَ ْاخُلرطوم ْحلمَُة ِمْن بمَ ِت الرِّ قمَ ْغرمَ ِم ا�ْستمَ كمَ  .3

ا�ستغرقت الرحلة �ساعتني.  

ِة ؟ اِئرمَ ُة داخلمَ الطَّ ِت ْاخِلْدممَ ْيفمَ كانمَ كمَ  .4

كانت اخلدمة داخل الطائرة جيدة.  

ِة ؟  ْقِدمِي ْاخِلْدممَ ْثناءمَ تمَ
مَ
�ْسُعُرونمَ اأ اُت يمَ يفمَ يفونمَ واملُ�سِ ِبمَ كانمَ ْاملُ�سِ  .5

كانوا ي�سعرون بال�سعادة اأثناء تقدمي اخلدمة.  

؟ وِّ ِت الطائرُة يِف ْاجلمَ �سمَ رَّ عمَ ْيٍء تمَ اإِىلمَ اأيِّ �سمَ  .6

تعر�ست الطائرة اإىل مطبات هوائية.  

ِة ؟ اِئرمَ ُيكمَ يِف قائِد الطَّ
ْ
اأ ما رمَ  .7

قائد ماهر.  

ِة ؟  اِئرمَ لوا ِمنمَ الطَّ زمَ اُب ِحنيمَ نمَ كَّ لمَ الرُّ عمَ ماذا فمَ  .8

حمدوا اهلل على �سالمة الو�سول.  
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ْاُلَمِل  في  ْالِعَباراِت  َأو  ْالَكِلَماِت  َأْكِمِل   
اآلِتيِة ِبا ُيَناِسُب : 

 عا�سمة ال�سودان:
ِ
ُة ْاخُلْرطوم ِدينمَ 1/ ممَ

وداِن ُنوِب ال�سُّ ُة جمَ ممَ اأ. عا�سِ

وداِن ُة ال�سُّ ممَ ا�سِ ب. عمَ

وداِن ُة يِف ال�سُّ اِنيمَ ُة الثَّ ج . ْاملمَِدينمَ

يفاُت يخدمن الرجال والن�ساء: 2/ ْاملُ�سِ

ْط قمَ ْخِدْمنمَ الْن�ساءمَ فمَ اأ. يمَ

ْط قمَ المَ فمَ جمَ ْخِدْمنمَ الرِّ ب.يمَ

�ساءمَ جالمَ والنِّ ْخِدْمنمَ الرِّ ج. يمَ

يفونمَ يف خدمة الركاب: ُل ْاملُ�سِ ْعممَ 3/ يمَ

اِب كَّ ِة الرُّ اأ. يف ِخْدممَ

ْقِل ب. يِف طائراِت  النَّ

ِة ِديدمَ ائراِت ْاجلمَ ج. يف الطَّ

اِت  وهم م�سرورون: لمَبمَ ِجيُبونمَ ِللطَّ �ْستمَ 4/ يمَ

ُبونمَ ُهْم غا�سِ اأ. ومَ

ُبونمَ ب. وُهْم ُمْتعمَ

�ْسُروُرونمَ ج. وُهْم ممَ

التدريب )162(:

ُة مرتفعات ومنخف�سات يف اجلو: واِئيَّ اُت ْالهمَ بَّ مْلمَطمَ 5/ امَ

ٌة يَّ ْر�سِ
مَ
ج. ُطُرٌق اأ ريِق   الماٌت يف الطَّ ب. عمَ وِّ   �ساٌت يف ْاجلمَ فمَ اأ. مرتفعات وُمْنخمَ

ٍة دون اأن يخاف الركاب:  بمَ يِّ ٍة طمَ ْيٍء ب�سورمَ رَّ ُكلُّ �سمَ 6/ ممَ

اُب  كَّ ْنِزلمَ الرُّ ْن يمَ
مَ
ج. ُدونمَ اأ اُب   كَّ ِقفمَ الرُّ ْن يمَ

مَ
ب. ُدونمَ اأ اُب    كَّ ْن يمَخافمَ الرُّ

مَ
اأ. ُدونمَ اأ

ًة : طعام خفيف:  ادمَ اِت عمَ ائرمَ اُم يِف الطَّ عمَ 7/ الطمَ

ٍد  يَّ رْيُ جمَ اٌم غمَ عمَ ج. طمَ ِقيٌل    اٌم ثمَ عمَ ب. طمَ ِفيٌف     اٌم خمَ عمَ اأ. طمَ

: عند ال�سلم : ابمَ كَّ ُم الرُّ اقمَ عمَ الطَّ دَّ 8/ومَ

ائرة  ْبلمَ ُوُقوِف الطَّ ج. قمَ ْر�ِص   
مَ
ب. يِف ْالأ لَِّم     اأ. ِعْندمَ ال�سُّ
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)أ( َأِجْب َعِن ْاأَلْسِئَلِة ْاآلِتَيِة:   
لمَِدكمَ ؟  اِرجمَ بمَ ْرتمَ خمَ افمَ ْل �سمَ همَ  .1

نعم �سافرت خارج بلدي.  

ا ؟  همَ ْمتمَ ْخدمَ ْقِل الَّتي ا�ْستمَ �ِسيلمَُة النَّ ا ومَ ممَ  .2

         / ال�سفينة   / الطائرة  ا�ستخدمت   

ال�سيارة / القطار. 

ْم 
مَ
اأ ِة  ائرمَ ِبالطَّ ر  فمَ ال�سَّ ُل  �سِّ ُتفمَ ا  يُُّهممَ

مَ
اأ  .3

ا ؟   اِر ؟ ومِلمَاذمَ اْلِقطمَ بمَ

اأف�سل ال�سفر بالطائرة لأنها اأ�سرع.    

ا ؟  فِر التي ُقْمتمَ ِبهمَ اُت ال�سَّ ا اإْجراءمَ 4.  ممَ

وحجزت  ال�سفر،  جواز  ا�ستخرجت   

على  ح�سلت  ثم  بالطائرة،  معقدًا 

اخلروج،  وتاأ�سرية  الدخول   تاأ�سرية 

موعد  قبل  املطار  اإىل  توجهت  ثم 

ال�سفر ب�ساعتني.

ْقومي :   تاسعاً: التَّ

 )ب( اِْسَتْخِدِم ْالَكِلَماِت والعباراِت اآلتيَة في ُجَمٍل ِمْن ِإْنَشاِئَك: 
ِة : راجعت اأمتعتي قبل ال�سعود اإىل الطائرة. ائرمَ ُعود اإىل الطَّ ال�سُّ  .1

ل ال�سفر اإليها بال�سيارة. اِكْن قريبة: هذه اأماكن قريبة اأف�سّ ممَ
مَ
اأ  .2

ِة : يقوم امل�سيفون بتقدمي اخلدمة بالطائرات. ْقدمي ْاخِلْدممَ تمَ  .3

ة : هنالك اأنواع عديدة من الطائرات. ِديدمَ ْنواٌع عمَ
مَ
اأ  .4

�ْسفار : يف الأ�سفار ن�ستخدم و�سائل ال�سفر املريحة.
مَْ
امَلأ  .5

ِفيف: نتناول يف ال�سفر عادًة طعامًا خفيفًا. اٌم خمَ عمَ طمَ  .6

ِهيز : يتم جتهيز الطائرة قبل �سفرها بوقٍت كاٍف. ْ جتمَ  .7
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ُروِف:  امْلمَعمَ هاِز  اجْلِ اإِىل  ُت�ِسرُي  ِتْلفاز  ُة  ِلممَ كمَ

اللُّغاِت  ِمنمَ  ةمَ  ِرِبيَّ اْلعمَ لمَِت  خمَ دمَ  ،)Television(

ْزِن  ْن ومَ ِمِ بًة  ريمَ ُكونمَ قمَ ِلتمَ ْت »ِتْلفازًا«؛  يمَ مِّ جنبية، و�سمَ
مَ
الأ

ِة  ْجِهزمَ
مَ
واْلأ واِت  دمَ

مَ
اْلأ لمَى  عمَ ِة  الَّ الدَّ ِة  العربيَّ الكلماِت 

ْغِيريًا  تمَ ثمَ  ْحدمَ
مَ
اأ هاُز  اجْلِ ا  ذمَ همَ ومَ وِمْفتاٍح.  مْذياٍع  ِمْثل 

ِبريًا  يِف عامِل التِّ�ساِل. كمَ

لمَى  عمَ ا�ِص  النَّ من  ِثرٌي  كمَ �صمَ  مَ ِاْعرتمَ ُظُهوِرِه  ِة  ِبدايمَ يِف  ومَ  

رٌّ  �سمَ ُه  نَّ
مَ
واأ ْقِد،  والنَّ ْف�ِص  بالرَّ وقابلوُه  اِز،  همَ اجْلِ ا  ذمَ همَ

وقاِت 
مَ
اأ من  بريًا  كمَ ُجْزءًا  ذمَ  خمَ

مَ
اأ ُه  نَّ

مَ
واأ فيِه،  رْيمَ  خمَ ول 

ه ل يتكلَّمونمَ ول  اممَ ممَ
مَ
ْجِل�سونمَ اأ ُحوا يمَ بمَ �سْ

مَ
تُّى اأ ا�ِص حمَ النَّ

ْلفاِز . ِة التِّ ا�سمَ ْن �سمَ ُدُر عمَ رْيمَ ما يمَ�سْ ُعونمَ غمَ �ْسممَ يمَ

ِت  رمَ همَ لفاِز ظمَ التِّ اْنِت�ساِر  ْعدمَ  وبمَ ْقِتٍ ق�سرِي  ومَ عدمَ  بمَ لكْن 

�ْسُر التَّعليِم  ِكُن نمَ ُهومَ ِجهاٌز مُيْ ُه، فمَ الفائدُة العظيمُة لمَ

يمَ�سُل  ُه  نَّ
مَ
اأ ا  ممَ كمَ  ،

ِ
اْلُعلوم ْنواِع 

مَ
اأ ِميِع  جمَ يِف  ِخالِلِه  من 

ْحداثمَ وبكلِّ اللُّغاِت 
مَ
خبارمَ والأ

مَ
ْنِقُل اْلأ ها، ويمَ ْع�سِ عوبمَ ِببمَ ال�سُّ

ِة ُحُدوِثها. اأو ُوُقوِعها. ظمَ ْ ًا يِف حلمَ عمَ ِة ممَ ورمَ ْوِت وال�سَّ وبال�سَّ

اِم�َسة َاْلَوْحَدُة اْلَ

اِل اِئُل التَّ�سمَ �سمَ ومَ

اِدي َع�سر ْر�ُس اْلَ الدَّ

ْلَفاُز التِّ

ِة  ْعرفمَ ها مِبمَ ْينمَ ِة اْلِعالقاِت بمَ ْقِويمَ ا، وتمَ ْعليِم �ُسعوِبنمَ اِز؛ ِلتمَ همَ ا اجْلِ ذمَ اُج ِلهمَ ْحتمَ ا نمَ ا واآ�ِسيمَ ِ العرِبيِّ والإِ�ْسالِميِّ يِف اإِْفِريِقيمَ
ْحُن يِف اْلعاملمَ نمَ ومَ

ِة  الإِ�سالميَّ ِة  العربيَّ ِة  الثَّقافمَ ُعلوممَ  الّتلفاِز  الِل  خمَ من  ْن�ُسرمَ  نمَ اأن  ِطيُع  �ْستمَ نمَ ا  ممَ كمَ  ، ْوِميِّ اْليمَ و�ُسُلوِكها  اِتها،  يمَ حمَ ِة  ِريقمَ وطمَ ْخباِرها، 
مَ
اأ

ها. رْيِ ْغراِفيا وغمَ ِة والتَّاريِخ واجْلُ  اللُّغمَ
ِ
ُف�ِسرِي وُعلوم  التَّ

ِ
ريِف وُعلوم ِديِث ال�سَّ لِة يِف القراآِن الكرمِي واحْلمَ ثِّ ممَ املُتمَ

ِة  ِة وِدرا�سمَ ـناعمَ ِة وال�سِّ ارمَ ا يِف التِّجمَ نمَ عمَ ُك ممَ ِ �ْسرتمَ نا، وتمَ عمَ ِعي�ُص ممَ ِتي تمَ ِ الَّ
املمَ عمَ �ُسُعوِب اْلعمَ ُعنا ممَ ْجممَ ا يمَ ْعِرُف ممَ ْي�سًا نمَ

مَ
لفاِز اأ ريِق التِّ ْن طمَ وعمَ

ْذِن اهلِل. بِل باإِ ْتقمَ ِر يِف امل�سمَ لمَ ِلْلب�سمَ ْف�سمَ
مَ
اٍة اأ يمَ ى ِلتمَْحقيِق حمَ �ْسعمَ  وتمَ

ِ
العلوم

 )1(الأهداف: )1(

يهدف در�سا هذه الوحدة اإىل: 

تقدمي معلومات عن بع�ص و�سائل الت�سال احلديثة )التلفاز والإنرتنت(.  .1

2. تدريب الطالب على فهم الن�سو�ص املقروءة واأدائها اأداًء �سليمًا يف نطق يو�سح املعنى ويقرِّ به، ويلتزم ب�سروط         

القراءة اجليدة.

على  والقدرة  عليها،  ف  والتعرُّ فهمها،  بق�سد  باملو�سوع  ال�سلة  ذات  والعبارات  املفردات  بع�ص  تقدمي   .3

ا�ستخدامها.

تدريب الطالب على تطبيق اأمناٍط من الرتاكيب اللغوية والظواهر النحوية ال�سرورية..  .4

تدريب الطالب على التفريق بني املفرد واملثنى واجلمع،واأنواع اجلمع.  .5

تعزيز معرفة الطالب مبوا�سع ا�ستخدام بع�ص عالمات الرتقيم عند الكتابة.  .6



181

   

  



  



        
    
       

                      


           


          


                  “”          


                         


                                         
   


                   “     ”          

     


                               


  

 َأِجْب َعْن اأَلْسَئلِة اآلِتَيِة:
ُظُهوِره  عندمَ  لفاِز  التِّ جهاُز  همَ  اجمَ ومَ ا  اذمَ ممَ  .1

ٍة  ؟ رَّ ِل ممَ وَّ
مَ
لأ

واجه جهاز التلفاز الرف�ص من كثري من   

اجلهات.

ْف�ِص ؟ بُب الرَّ انمَ �سمَ ا كمَ اذمَ ممَ  .2

�سبب الرف�ص لأنه �سياع للوقت فيما ل   

يفيد بل فيه �سر كثري.

التدريبات

أوالً: َأْسَئَلُة ااْلْسِتيَعاِب: 

ْدرِيُب   )163(: التَّ

لفاِز ؟ ُة جهاِز التِّ ائدمَ ا فمَ ممَ  .3

التلفاز ين�سر التعليم،  ويربط البالد ببع�سها البع�ص،  وين�سر الأخبار و الأحداث،     

ويربط بني �سعوب العامل.  

يْنا ؟ دمَ اِز املمَْعْروِف لمَ همَ لمَى اجْلِ ُدلَّ عمَ ِة »تْلفاز« ِلتمَ ِلممَ ُب اْخِتياِر كمَ بمَ ما �سمَ  .4

اختريت كلمة »تلفاز« لتكون قريبة من اأوزان الكلمات العربية الدالة على الآلة.  

ِة. ِبيَّ رمَ ِة العمَ ِة اللُّغمَ ْعِرفمَ ْلفاِز يِف ممَ اِز التِّ �ْستمَفيُد من ِجهمَ ْيفمَ نمَ كمَ  .5

التلفزيون يقدم برامج علمية، ودرا�سات عن احلياة، ويعلم اللغات مما يفيد الطالب.  

 ؟
ِ
ْوم اِت اْليمَ اعمَ ْغلمَبمَ �سمَ

مَ
لْفاِز اأ ِة التِّ دمَ اهمَ ُهْم يِف ُم�سمَ اتمَ ْوقمَ

مَ
ونمَ اأ ْق�سُ بمَ الَِّذينمَ يمَ الَّ ُح الطُّ ْن�سمَ ِبمَ تمَ  .6

عليهم تق�سيم وقتهم على اأعمال اليوم،  وواجبات الغد،  وم�ساهدة التلفاز.  

ِتها. دمَ اهمَ ِفيدمَ زمالوؤكمَ ِمْن ُم�سمَ ْن ي�ْستمَ
مَ
ى اأ رمَ « والَّتي تمَ ْيكمَ دمَ ة لمَ ْع�صمَ الرباِمِج »املعروفمَ ُاْذُكْر بمَ  .7

اأرى اأن ي�ستفيد الطالب من برامج ...................  

ْ ُيْعِجْبكمَ ؟ كمَ ِفيِه، وما الَِّذي ملمَ بمَ ْعجمَ
مَ
ِذي اأ ا الِّ ا ؟ ممَ ازمَ ُهنمَ ْلفمَ اْهدتمَ التِّ هل �سمَ  .8

نعم �ساهدته واأعجبني.  
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تهمَ  ْ مِلمَا حتمَ اِدفمَ  امْلُرمَ ِى  املْعنمَ ِو 
مَ
اأ ةمَ  ِلممَ اْلكمَ ِاْخرتمَ   

:) ِع عالمِة ) �سْ ِتي ِبومَ
ْ
اأ ا يمَ طٌّ ِفيممَ خمَ

اِة  يمَ حمَ يِف  ًا  ِبريمَ كمَ ْغِيريًا  تمَ اُز  ْلفمَ التِّ ثمَ  ْحدمَ
مَ
اأ  -1

ا�ِص. النَّ

رمَ )    ( ْطهمَ
مَ
اأ. اأ

) دمَ ) ْوجمَ
مَ
ب. اأ

رمَ )    ( �سمَ ج. نمَ

نْيمَ  بمَ اِل  الت�سمَ �ِساِئل  ومَ ِمْن  لفاُز  التِّ  -2

ا�ِص: النَّ

اأ. اْلُو�سوِل )    (

) اُبِط ) ب. الرتَّ

ج. التَّعاُوِن )    (

اِمِج  رمَ ِثرٍي ِمْن بمَ لمَى كمَ ا�ص عمَ �صمَ النَّ مَ 3- ِاْعرتمَ

الّتلفاِز.

قمَ )    ( اأ. وافمَ

�صمَ )    ( رمَ ب. عمَ

) �صمَ ) فمَ ج. رمَ

ِن  ـُدُر عمَ ْحُن ل ُنواِفُق على ُكلِّ ما يمَ�سْ 4- نمَ

اِز ؟ ْلفمَ التِّ

اأ- ُيقاُل فيِه )     (

) تي ِمْنُه )
ْ
ب. ُياأ

ُب ِفيِه )     ( ج. ُيْكتمَ

بًة  يِّ طمَ ًة  ُفْر�سمَ لفاِز  التِّ اْنِت�ساُر   ا  انمَ ْعطمَ
مَ
اأ  -5

ِة. ِبيَّ رمَ ِة اْلعمَ �ْسِر الُّلغمَ ِلنمَ

ماِكِن )     (
مَ
ْع�ِص الأ اأ. ُوُجُودُه يِف بمَ

ْع�ِص امْلمَداِر�ِص )     ( ب. ُوُجُودُه يِف بمَ

) ٍة ) ِثريمَ ماِكنمَ كمَ
مَ
ج. ُوُجُودُه يِف اأ

َرَداِت: َثاَنِياً: َتْدرِيَباُت امْلْف

ْدرِيُب )164(: التَّ

ِه. ْحداثمَ
مَ
امِلمَ واأ ْخبارمَ اْلعمَ

مَ
لْفاُز اأ ْنِقُل التِّ 6- يمَ

) ّيًة ِمْنها ) اِهدمَ حمَ �سمَ اأ. ممَ

ًة ِمْنها )     (  اِديثمَ ُمذاعمَ حمَ
مَ
ب. اأ

ُرِق )     ( واِدثمَ الطُّ ج. حمَ

ِة ُحُدوِثها. ظمَ ْ امِلمَ يِف حلمَ ْحُدُث يِف اْلعمَ ا يمَ اِهدمَ مِمَّ �سمَ اُز ممَ ْلفمَ ْنِقُل التِّ 7- يمَ

ِتها )     ( اأ. اإِذاعمَ

ا )     ( وِرهمَ ب. ُح�سُ

) ا ) ج. ُوُقوِعهمَ

ُعوِب: لوكمَ الُيْوِميَّ لكثرٍي من ال�سُّ لْفاِز ال�سُّ ْفُت ِمنمَ التِّ رمَ 8- عمَ

) لمَ ) ممَ اأ. اْلعمَ

اِت )     ( اجمَ ب. احلمَ

ْلوانمَ )     (
مَ
ج. الأ
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ُح َمْعناَها:   َضِع اْلَكِلَماِت اآلتيَة ِفي ُجَمٍل ُتَوضِّ
: �سمي حممدًا ليحمد. يمَ �ُسمِّ  .1

واُت: هذه الأدوات ت�ستخدم لن�سر الأخبار. دمَ
مَ
أ المَ  .2

ة: لكل �سيء بداية ونهاية. ِبدايمَ  .3

ة: ن�ساهد ال�سور املتحركة وا�سحة على �سا�سة التلفاز. ا�سمَ �سمَ  .4

ُعوب: هناك عالقات قوية بني ال�سعوب الإ�سالمية. ال�سُّ  .5

ـْوت: الإذاعات تقدم براجمها وت�ستخدم ال�سوت فقط. ال�سَّ  .6

ة: التلفاز ي�ستخدم يف براجمه ال�سورة وال�سوت. ـورمَ ال�سُّ  .7

: لبد من املحافظة على اأركان الإ�سالم املتمثلة يف ال�سهادتني وال�سالة وال�سوم والزكاة واحلج. امْلُتمَمثلِّ  .8

ْدرِيُب )165(: التَّ
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 َأَكَمِل المَل  َكَما ِفي امْلََثاِل:
از( همَ از / اجْلِ امْلَِثاُل:   م: )ِتْلفمَ

ْروِف. هاِز املْعمَ از ُت�ِسرُي اإِىلمَ اجْلِ ةمَ ْتلفمَ ِلممَ ط: كمَ

م: )ِمْذياع / ْالآلمَة(  -1

ط: كلمة مذياع ت�سري اإىل الآلة املعروفة.

اة( دمَ
مَ
م: )ِمْفتمَاح / اْلأ  -2

ط: كلمة مفتاح ت�سري اإىل الأداة املعروفة.

ة( ة / امْلِدينمَ كَّ م: )ممَ  -3

ط: كلمة مكة ت�سري اإىل املدينة املعروفة.

راكيِب: َثاِلَثاً: َتْدرِيَباُت التَّ

ْدرِيُب   )166( : التَّ

ان( �ْسِجد / املمَكمَ م: )ممَ  -4

ط: كلمة م�سجد ت�سري اإىل املكان املعروف.

ى امْلائي( ْهر / املمَْجرمَ م:)النَّ  -5

ط: كلمة النهر ت�سري اإىل املجرى املائي املعروف.

اط اِلْقِت�ساِدّي( �سمَ ة / النَّ ارمَ م: )التِّجمَ  -6

ط: كلمة التجارة ت�سري اإىل الن�ساط القت�سادي املعروف.

ين(  / الدِّ
ِ
م م: )الإِ�ْسالمَ  -7

ط: كلمة الإ�سالم ت�سري اإىل الدين املعروف.

از( از / اجِلهمَ م:)ْتلفمَ  -8

ط: كلمة تلفاز ت�سري اإىل اجلهاز املعروف.



185

   

  



  



     
             

       
                    

                                              
 

                                               
 

                                              
 

                                            
 

                                            
 

                                              
 

                                              
 

                                            
 

َمَل َكَما ِفي امْلَِثاِل:  َأْكِمل اْلُ
ال( هاز / التِّ�سمَ املثال: م: )اجْلِ

ِ التِّ�ساِل.
ِثريًا يِف عاملمَ ْغِيريًا كمَ ثمَ تمَ ْحدمَ

مَ
هاُز اأ ا اجْلِ ذمَ ط: همَ

ْعِليم( م: )املمَعلِّم / التَّ  -1

ط: هذا املعلم اأحدث تغيريًا كثريًا يف عامل التعليم.

لْفاز( ج / التِّ اممَ نمَ ْ م: )اْلربمَ  -2

ط: هذا الربنامج اأحدث تغيريًا كثريًا يف عامل التلفاز.

ة / امْلمَال( اعمَ م: )الِب�سمَ  -3

ط: هذه الب�ساعة اأحدث تغيريًا كثريًا يف عامل املال.

ة( م: )املُِدير / التِّجارمَ  -4

ْدرِيُب   )167( : التَّ

ط: هذا املدير اأحدث تغيريًا كثريًا يف عامل التجارة.

ة( ا�سمَ يمَ ب / الرِّ م: )املُدرِّ  -5

ط: هذا املدرب اأحدث تغيريًا كثريًا يف عامل الريا�سة.

اقة( دمَ ِعب / ال�سَّ م: )الالَّ  -6

ط: هذا الالعب اأحدث تغيريًا كثريًا يف عامل ال�سداقة.

ة( حمَ م: )املُزاِرِع / اْلِفالمَ  -7

ط: هذا املزارع اأحدث تغيريًا كثريًا يف عامل الفالحة.

هاز / املال( م: )اجْلِ  -8

ط: هذا اجلهاز اأحدث تغيريًا كثريًا يف عامل املال.
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ِتي َبْيَ اْلَقْوَسْيِ َكَما ِفي امْلَِثال: اْضبْط َأَواِخَر اْلَكِلَماِت الَّ
ا�ِص. )التلفاُز – تغيريًا(. اِة النَّ يمَ ًا يِف حمَ ِبريمَ ا( كمَ ْغيريمَ از تمَ ْلفمَ ثمَ )التِّ ْحدمَ

مَ
املثال: اأ

لفاز. ( التِّ
ِ
ام لمَى )ِا�ْستمَْخدمَ ا�ِص عمَ ِثرٌي( من النَّ �صمَ )كمَ ِاْعرتمَ  .1

ا�ِص.  وْقاِت النَّ
مَ
اُز( )ُجْزًء( كبريًا ِمْن اأ ْلفمَ ذمَ )التَّ اأخمَ  .2

ا�ِص.  نْيمَ النَّ ْعِليم( بمَ ْن�ُسُر )التَّ ا ِجهاٌز يمَ ذمَ همَ  .3

ْحداثمَ .
مَ
( وْالأ ارمَ ْخبمَ

مَ
اُز( )اْلأ همَ ْنِقُل )اجْلِ يمَ  .4

عًا. ةمَ ممَ ـورمَ ( وال�سُّ ـوتمَ اُز( )ال�سَّ همَ ْقِبُل )اجْلِ �ْستمَ يمَ  .5

ِب. الَّ ( يِف تعليِم الطُّ ازمَ ْلفمَ لُِّم( )التِّ ممَ )امْلُعمَ ِا�ْستمَْخدمَ  .6

ُعوِب.  نْيمَ ال�سُّ ةمَ بمَ ( الإِ�سالميَّ ةمَ افمَ قمَ اُز( )الثِّ ْلفمَ رمَ )التِّ �سمَ نمَ  .7

ا�ِص. نْيمَ النَّ ًن( بمَ اومَ عمَ اُز تمَ همَ ا )اجْلِ ذمَ دمَ همَ ْوجمَ
مَ
اأ  .8

رابعاً: تدريبات النحو:

التدريب )168(:
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 َأِعْد ِكَتاَبَة َما َبْيَ اْلَقْوَسْيِ َمَع َتْوِضيِح َعاَلمَة النَّْصِب َكَما ِفي امْلَِثاِل:
   

عالمة الن�سبالكلمةاجلملة

اتمَنِي(.  نمَ لْفاِز )قمَ اِهُد يِف التِّ �سمَ
ُ
نْيِاملثال:     اأ اتمَ نمَ الياءقمَ

تمَنِي(. ا�سَّ اهد التلفاز )حمَ ْخِدُم ُم�سمَ الياءحا�ستنيُي�ْستمَ

يِن. ْيِن( �سارَّ مَ ربمَ رمَ التلفاُز )خمَ �سمَ الياءخربيننمَ

ا. ْعليِم يِف اآ�ِسيمَ ِن التَّ ( عمَ نْيِ اجُممَ ْرنمَ لْفاُز )بمَ ممَ التِّ دَّ الياءبرناجمنيقمَ

. ِ
ْحاِء اْلعاملمَ ( يِف ُكلُّ اأنمَ لْفاِز )ُمرا�ِسلنْيمَ اُت التِّ طَّ مَ لمَْت حممَ ْر�سمَ

مَ
الياءمرا�سلنياأ

ْخباِر.
مَ
نِي( جيِّدين لقراءِة الأ م التلفاُز )ُمِذيعمَ دِّ الياءمذيعنيُيقمَ

اِهِرينمَ ملراقبِة الإِْر�ساِل. ( ممَ ْنِد�سنيمَ لْفاز )ُمهمَ اُت التِّ طَّ مَ ْت حممَ بمَ رَّ الياءمهند�سنيدمَ

. ةمَ كَّ ( يِف ممَ نْيِ تمَ ْنُقولمَ اويِح )ممَ مَ اِء والرتَّ ْي الِع�سمَ تمَ المَ لْفاِز �سمَ ْدُت يِف التِّ اهمَ الياءمنقولتني�سمَ

. ِ
ْخباِر اْلعاملمَ

مَ
ِة اأ عمَ ْيِن( ملتابمَ ازمَ ْت لنا اإِدارُة اجلامعِة )ِجهمَ الياءجهازينا�ْسرتمَ

ْدرِيُب )169(: التَّ
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اِْسَتْخِدِم امْلُْفَرَداِت اآْلِتَيَة ِفي ُجَمٍل ِبَحْيُث َتْكوُن َمْنُصوَبًة: 
ممثلون: اإن املمثلني جميدون لأدوارهم.  .1

خمرجون: كاأن املخرجني فنانون.  .2

مقابالت : اأجرى مقدم الربنامج مقابالت ناجحة مع امل�سوؤولني.  .3

مذيعون : مذيعو قناة اجلزيرة مقتدرون.  .4

م�سرفون: امل�سرفون على برامج التلفاز موؤهلون.  .5

ْدرِيُب   )170( : التَّ
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ِتي َبْعَدُه:  ْسِئلِة الَّ    اِْقرأ النَّصَّ اآلِتي ُثمَّ َأِجْب َعِن اأْلَ
رْيها. ُهناكمَ درو�ٌص  اِطقنيمَ ِبغمَ ِة ِللنَّ رِبيَّ ِة اْلعمَ ْت ِلِتعليم الّلغمَ ِعدَّ

ُ
ِتي اأ امِج الَّ مَ نواٌع عديدٌة ِمنمَ اْلربمَ

مَ
ِ اللُّغِة اأ تمَربمَ يِف خُمْ

معلَِّمنيمَ  عمَ  ممَ ٌت  وُمقابمَالمَ مي،  ْالإِ�ْسالمَ الّتاريِخ  منمَ  �ٌص  �سمَ قمَ اكمَ  وُهنمَ  ، ْعُروُفونمَ ممَ لونمَ  ثِّ مُمُ ْمِثيِلها  ِبتمَ قاممَ  وِحواراٌت 

ِمنمَ  برٍي  كمَ ٍد  دمَ عمَ ة  ا�ِسطمَ بومَ ِامجمَ  مَ اْلربمَ هِذِه  اإِْعداُد   َّ تمَ ْد  وقمَ اِتهْم،  يمَ حمَ يِف  ُهِمْ  لمَ ثمَ  دمَ حمَ ما  ْحُكونمَ  يمَ ٍب  وُطالَّ وُعلمَماٍء 

ِة. ِبيَّ رمَ ِة اْلعمَ لُِّم اللُّغمَ عمَ لمَى تمَ بمَ عمَ الَّ ثَّلنيمَ وامْلُْخِرجنيمَ ِلُتِعنيمَ الطُّ ْنِد�سنيمَ وامْلُِذيعنيمَ وامْلُممَ امْلُهمَ

نامِج تعليِم  رمَ لمَى بمَ ى امْلُ�ْسِرُفونمَ عمَ
مَ
اأ ْت ِمْن ِخالِل الّتلْفاِز، وملَّا رمَ ممَ ْت وُقدِّ ِعدَّ

ُ
اِمجمَ اأ رمَ ْت ِمْن بمَ ِخذمَ

ُ
ُ هِذِه الربامِج اأ ْكرثمَ

مَ
اأ

اِمِج  رمَ لمَْت يِف بمَ خمَ لمَْيها دمَ �سوِل عمَ ُرورةمَ احْلُ امِج، و�سمَ مَ ةمَ هِذِه اْلربمَ يَّ همِّ
مَ
ى اأ ْخرمَ

مَ
ِ ِباللُّغاِت الأ ثنيمَ دِّ ِب امْلُتمَحمَ الَّ ِة ِللطُّ العربيَّ

. ِ ِة ِبامْلُْختمَربمَ ِة امْلمَْوُجودمَ ْعِليميَّ ْت ُجْزءًا ِمنمَ امْلمَُوادِّ التَّ حمَ بمَ �سْ
مَ
اأ ِة فمَ را�سمَ الدِّ

ِة  اِرِف ْالإِ�ْسالِميَّ  وامْلعمَ
ِ
ِة واْلُعُلوم ِة اْلإِ�ْسالِميَّ افمَ ِة ون�سر الثَّقمَ بيَّ رمَ ِة اْلعمَ �ْسِر اللُّغمَ لْفاُز يِف نمَ ْن ُي�ساِعدمَ التِّ

مَ
ِكُن اأ ا مُيْ ذمَ كمَ وهمَ

ُم�ْسُتواُه  �ِسنِي  ْ ِفيدًا مْنها يِف حتمَ وُم�ْستمَ اِز  ْلفمَ التِّ امِج   ِلربمَ ُمتاِبعًا  اِلبمَ  الطَّ ُل  عمَ ْ ٍة جتمَ ورمَ وِب�سُ اٍز  تمَ مُمْ ْكٍل  ِب�سمَ امِلَّيِة  اْلعمَ ومَ

ايّف. ِويِّ واْلِعْلِمّي والثَّقمَ اللُّغمَ

َخاِمساً:
 َتْدرِيَباُت اْلِقرَاَءِة:

ْدرِيُب )171( : التَّ
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اِمِج ؟ مَ ِة ِمنمَ اْلربمَ ِ اللُّغمَ تمَربمَ ا يِف خُمْ اذمَ ممَ  .1

يف خمترب اللغة اأنواع عديدة من   

الربامج التي اأعدت لتعليم اللغة 

العربية.

ِ ؟ ُب اإِىلمَ امْلُْختمَربمَ ْذهمَ تمَى تمَ ممَ  .2

اأذهب اإىل املخترب يف الأ�سبوع مرتني   

)يوم ال�سبت ويوم الثالثاء(.

؟ ِ لمَ يِف امْلُْختمَربمَ ْفعمَ ْن تمَ
مَ
بُّ اأ ا حُتِ اذمَ ممَ  .3

اأحب اأن اأ�ساهد واأ�سمع املحا�سرات   

والروايات واملقابالت.

ِخريًا 
مَ
ُه اأ ْعتمَ ابمَ ِج الَِّذي تمَ ناممَ ْ ا ا�ْسُم اْلربمَ ممَ  .4

وُعُه ؟ ْو�سُ ا ممَ وممَ

ا�سم الربنامج)�سحة وعافية(    .5

ومو�سوعه)اأ�سئلة من امل�ساهدين 

يجيب عليها الأطباء املخت�سون(

ِكُن  اِمِج الَِّتي مُيْ مَ ُح ِمنمَ اْلربمَ ِ ْقرتمَ ا تمَ اذمَ ممَ  .6

ِ ؟ ُتها اإِىلمَ امْلُْختمَربمَ افمَ اإِ�سمَ

اقرتح اإ�سافة برنامج لقراءة القراآن   

جمّودًا.

بمَ الَِّذين  الَّ ـي الطُّ ا ُتو�سِ اذمَ مِبمَ  .7

ِ ؟ ُبونمَ اإِىلمَ امْلُْختمَربمَ ْذهمَ يمَ

اأو�سيهم بال�ستفادة من كل وقتهم   

ومتابعة امل�سرف على املخترب 

ومتابعة الدر�ص وحل 

تدريباته.  

ِ ؟ ْلفاِز ِبامْلُْختمَربمَ ُة التِّ ا ِعالقمَ ممَ  .8

املخترب ي�سم الربامج التي اأعدت   

للتلفاز وتعر�ص عن طريق التلفاز 

على الطالب.

  َهاِت ُمْفَرَداِت اْلَكِلَماِت اآلِتيِة َكَما ِفي امْلَِثاِل: 
املفردالكلمة

ْحداٌث
مَ
ٌثاملثال: اأ دمَ حمَ

لُونمَ ثِّ ممثلمُممَ

ْعروُفونمَ معروفممَ

اُء عاملُعلممَ

ابمَالٌت مقابلةُمقمَ

اِمُج الربنامجاْلربمَ

املذيعامْلُِذيُعونمَ 

مْلُْخِرجونمَ املخرجامَ

ْدرِيُب   )172(  : التَّ

االأ�سئلة:



191

   

  



  



       
   

                      

                   
  
   
   
    
   

  
          











َعالَمَة  َوَضْع  ُجَمٍل  ِفي  َيْأِتي  َما  اِْسَتْخِدْم   
ْرقيِم املناِسَبَة:  التَّ

 ؟ 
ِ
ام ا اْلعمَ ذمَ ْت يِف همَ ثمَ دمَ ْحداُث الَِّتي حمَ

مَ
ا اْلأ 1-ممَ

ْينمَ ت�سكن ؟
مَ
2-اأ

ْن رافقك يف الرحلة ؟ 3-ممَ

ْل تدر�ص يف معهد اللغة العربية ؟ 4-همَ

ا ت�سافر يف العطلة ؟  5-مِلاذمَ

تمَى تزور اأ�سدقاءك ؟ 6-ممَ

َساَدَساً: 
َتْدرِيَباُت اْلِكَتاَبةِ:

ْدرِيُب )173(: التَّ

لى َعَلْيَك:  اُْكُتْب َما مُيْ
الطالبات  العاملية  اإفريقيا  بجامعة  الرتبية  كلية  اأمرت عميدة 

باحل�سور اإىل قاعة املحا�سرات يف وقت مبكر، لأنها �ستذهب 

مع طالباتها حل�سور حما�سرة عن: )) دور املراأة امل�سلمة يف 

اإعداد اأمهات امل�ستقبل (( يف قاعة الن�ساط الطالبي.

ْبمَ اإىل القاعة مل  همَ وح�سرت الطالبات يف املوعد املحدد، وملا ذمَ

باأن املحا�سرة  �ساألن عنه علمن  اأمامهن وملا  يجدن حما�سرًا 

�ستبث من مدينة دم�سق يف �سوريا عن طريق التلفاز.

اأكرث من بلد لأن  قدم املحا�سر حما�سرته وتلقى الأ�سئلة من 

اجليدة،  اإجاباته  احل�سور  و�سمع  بالد،  لعدة  كان  الإر�سال 

ومتتع اجلميع باملناق�سات املفيدة.

ْدرِيُب )174(: التَّ
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اُْكُتْب  اإْلِْمالِء،  َمْوضوِع  ِكتاَبِة  َبْعَد   
ْسَئلِة اآلتيِة:   ِإَجاَباِت اأْلَ

ْنها  ُث عمَ دَّ تمَحمَ ِتي  يمَ ُة الَّ ُع اْلُكلِّيَّ قمَ ْينمَ تمَ
مَ
اأ  .1

النَّ�صُّ ؟

تقع يف جامعة اإفريقيا العاملية   

باخلرطوم.

ْرْتها  �سمَ ِة الَِّتي حمَ رمَ ا�سمَ وُع امْلُحمَ ْو�سُ ا ممَ ممَ  .2

الطالباُت ؟

كان مو�سوع املحا�سرة )دور املراأة   

امل�سلمة يف اإعداد اأمهات امل�ستقبل(.

ُهنَّ ؟ اممَ ممَ
مَ
ُر اأ ِر امْلُحا�سِ ْح�سُ ْ يمَ ا ملمَ ملمَاذمَ  .3

لأنَّ املحا�سرة ُبثَّْت عن طريق   

التلفاز.

ُة ؟ رمَ ْينمَ ُبثَِّت امْلُحا�سمَ
مَ
ِمْن اأ  .4

كانت املحا�سرة تبث من دم�سق.  

ها ؟ ثمَ ِفيمَ دمَ ا حمَ اذمَ ممَ  .5

مثل هذه املحا�سرة تبث من بلد   

حمدد اإىل اأكرث من بلد.

ِة ؟ ِرْجتمَ ِمْن هِذِه التَّْجِربمَ ِبمَ خمَ  .6

ح�سلت على معلومات كثرية ومتتعت   

باملناق�سة اجليدة املفيدة.

ْدرِيُب )175(  : التَّ

 اِْسَتْخِدِم امْلُْفَرَداِت اآلتيَة ِفي ُجمٍل ِمْن ِإْنَشاِئَك:
ات: األقيت حما�سرات هذا الأ�سبوع يف القاعة. رمَ ا�سمَ حُممَ

ات: هوؤلء طالبات كلية الرتبية. اِلبمَ طمَ

: تبث برامج تلفزيون ال�سودان من اأم درمان. ُبثُّ تمَ

ى: تلقى يف ال�سنة عدة حما�سرات عن طريق البث من بعيد. لمَقَّ تمَ

ال�ْسِتْقباُل: ت الإر�سال من دم�سق وت ال�ستقبال يف ع�سر دول.

ْدرِيُب )176(  : التَّ
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اِن  ـودمَ ال�سُّ يِف  الطالُب  ُكونمَ  يمَ ْن 
مَ
اأ ِكُن  مُيْ الآنمَ   

ُنوِب  جمَ ْو 
مَ
اأ ا  اِليِزيمَ ممَ ِمْن  در�ٌص  ِليِه  عمَ ى  وُيْلقمَ

التلفازية  الدائرة  طريق  عن  اإِفريقيا 

املغلقة:

ا  ذمَ همَ ْولمَ  حمَ ٍة  ِلممَ كمَ ِة  ِمئمَ ْن  عمَ ِقلُّ  يمَ ل  ا  ممَ ُاْكُتْب 

اأِتي:  ا يمَ ًا مِبمَ ِعينمَ وِع ُم�ْستمَ امْلمَْو�سُ

ُتها ؟  ا فاِئدمَ ممَ  .1

ْقتمَ ؟  ُر اْلومَ فِّ ْل ُتومَ همَ  .2

لِّمنيمَ ؟ ِر امْلُعمَ فُّ ومَ ٌب يِف تمَ بمَ ْل هي �سمَ همَ  .3

ِة  ِبيَّ رمَ اْلعمَ  
ِ
اْلُعُلوم �ْسِر  نمَ لمَى  عمَ ُت�ساِعُد  ْل  همَ  .4

ِة  اللُّغمَ لِّممَ  ُمعمَ ُتِفيُد  و 
مَ
اأ ِة  واْلإِ�سالِميَّ

ِة. ِبيَّ رمَ اْلعمَ

ْدرِيُب )177(: التَّ

ُة ؟  ْل ُتْعِجُبكمَ هِذِه التَّْجِربمَ همَ  .5

ا ُتْعِجُبكمَ ؟ مِلمَاذمَ  .6

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................



194



 

  

  

 

     
                   

         


       


           


                   


                             


ْلفاِز. ْثَنا َعْن ُمشاَهَدِتَك ِللتِّ   َحدِّ
لْفازمَ ؟  ينمَ ُت�ساِهُد التِّ

مَ
اأ  .1

...................................................................................

اهُدُه ؟ تمَى ُت�سمَ وممَ  .2

...................................................................................

اِهُد ِفيِه ؟  ا ُت�سمَ اذمَ وممَ  .3

...................................................................................

ِيكمَ ؟
ْ
اأ لْفاِز يِف رمَ ِة التِّ دمَ ْقُت امْلُنا�ِسُب مِلُ�ساهمَ ا اْلومَ ممَ  .4

...................................................................................

لْفاِز ؟ ِة التِّ دمَ ْيلمَُه يِف ُم�ساهمَ ُه ولمَ هارمَ ي نمَ ْق�سِ كمَ الَِّذي  يمَ ِديقمَ ُح �سمَ ْن�سمَ ِبمَ تمَ  .5

...................................................................................

ملحوظة: )كل اإجابة �سليمة لغويًا �سحيحة(.

سابعاً: َتْدرَِيباُت اْلَكالِم:

ْدرِيُب )178(: التَّ
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وَآِمَنَة  َنْشَوى  َبْيَ  داَر  الَِّذي  الواَر  اُْكُتِب   
وْابَدْأ ِحواَرَك َهَكذا ؟
ْينمَ ِجْئِت ؟

مَ
ة : ِمْن اأ ِمنمَ

مَ
اآ

لْفاِز. اِعِة التِّ ى : ِمْن قمَ �ْسومَ نمَ

ة: ماذا كان يف التلفاز ؟ ِمنمَ
مَ
اآ

البطل  املختار  عمر  ق�سة  ح�سرت  ى:  �ْسومَ نمَ

الليبي العربي امل�سلم.

الق�سة  هذه  عن  الأ�ستاذ  حدثنا  لقد  ة:  ِمنمَ
مَ
اآ

ووعدنا بح�سورها يف القاعة.

التي  الق�س�ص  اأعظم  من  هذه  ى:  �ْسومَ نمَ

ح�سرتها.

ة: ولذلك اأنِت �سعيدة. ِمنمَ
مَ
اآ

الثمانني من  راأيت رجاًل يف  لقد  ى: نعم  �ْسومَ نمَ

عمره ويتحرك كاأبناء اخلام�سة ع�سرة.

مع  حربه  يف  قتل  اأنه  �سمعت  ولكني  ة:  ِمنمَ
مَ
اآ

امل�ستعمرين.

احلياة  �سبب  موته  ولكنَّ  قتل  نعم  ى:  �ْسومَ نمَ

لآخرين كثريين.

م�ساهدة  يف  رغبتي  من  زدت  لقد  ة:  ِمنمَ
مَ
اآ

الق�سة.

ى: هذا �سئ واجب. �ْسومَ نمَ

ْدرِيُب )179(: التَّ

َواَر الَِّذي َكَتْبَتُه َعَلى ُزمالِئَك:  ُأْسُرِد اْلِ
......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

ْدرِيُب )180(: التَّ
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ِن  ِجْب عمَ
مَ
دًا ثم اأ ِمْع اإِىلمَ النَّ�صِّ اْلآِتي ّجيِّ  ِا�ْستمَ

ُه: ْعدمَ ِتي بمَ الأ�سئلِة الَّ

اأن �سديقتها »ن�سوى«، تق�سي  اآمنة  لحظْت 

برامج  تتابع  وهي  اليوم  �ساعات  اأغلب 

التلفاز؛ فمنذ اأن تعود اإىل �سكن الطالبات، 

اإىل  تذهب  الغداء،  طعام  تتناول  اأن  وبعد 

القاعة التي بها التلفاز، وتبداأ يف امل�ساهدة، 

فبداأت  املختلفة،  املحطات  بني  والنتقال 

اآمنة تتكلم معها، بعد ما لحظت اأن ن�سوى 

وبعد  والثقافية،  العلمية  الربامج  تتابع  ل 

وقدرته  التلفاز،  فوائد  عن  طويل،  حديث 

وتعليم  والثقافة  والعلوم  املعارف  نقل  على 

تتابع  األ  وقررت  »ن�سوى«،  اقتنعت  اللغات، 

اإل الربامج العلمية والدينية، وبرامج تعليم 

اللغة العربية.

ثامناً: 
ْسُموِع: َتْدرِيَباُت َفْهِم امْلَ

ْدرِيُب )181(: التَّ

االأ�سئلة:

ى ؟ �ْسومَ ُة ونمَ ِمنمَ
مَ
�ْسُكُن اآ ْينمَ تمَ

مَ
اأ  .1

ت�سكن اأمنة ون�سوى يف �سكن الطالبات.  

ى ؟ �ْسومَ ُة نمَ ِظيفمَ ا ومَ ممَ  .2

ن�سوى طالبة.  

ِن ؟ ـكمَ ِتها اإِىلمَ ال�سَّ ْودمَ ْعدمَ عمَ ُل بمَ ْعممَ ا تمَ اذمَ ممَ  .3

املختلفة  وتتنقل بني حمطاته  التلفاز،  ت�ساهد  الطعام  تناول  بعد   

متابعة الربامج 

اخلفيفة والرتفيهية.   

ى ؟ �ْسومَ ْت ُت�ساِهُد نمَ ا كانمَ اذمَ ممَ  .4

كانت ت�ساهد امل�سل�سالت والألعاب وعرو�ص الأزياء.  

ُة ؟ ِمنمَ
مَ
ْتها اآ حمَ ِبمَ نمَ�سمَ  .5

ن�سحتها اآمنة بالهتمام بالربامج العلمية والدينية والتعليمية.  

ِمنةمَ ؟
مَ
يحِة اآ ُيكمَ يِف نمَ�سِ

ْ
اأ ا رمَ ممَ  .6

هذه ن�سيحة جيدة على كل م�ساهد للتلفاز العمل بها.  
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ٍة:  ا�ِسبمَ ٍة ُمنمَ ِلممَ ِلي ِبكمَ ما يمَ اغمَ ِفيمَ رمَ  اْلفمَ
مَ
أ  ِاْمالمَ

ْقِتِه يِف املكتبِة. ي الطالُب معظم ومَ ْق�سِ يمَ  .1

ِكُننا التنقل ِمْن  ما ُن�ساِهُد التلفازمَ مُيْ ِعْندمَ  .2

ٍة. ى ِب�ُسُهولمَ ْخرمَ
ُ
ِةٍ اإِىلمَ اأ حمطَّ

ٍة مل�ساهدة   ا�سَّ ِل ُوُجوُد قاعٍة خمَ ْف�سمَ
مَ
ِمنمَ اْلأ  .3

ِن. كمَ التلفاِز يِف ال�سَّ

ٌة  ْرِفيهيَّ تمَ متنوعة  اِمُج  رمَ بمَ التلفاِز  يِف   .4

ها. رْيُ ٌة وغمَ ٌة ودينيَّ وِعْلِميَّ

بالربامِج  اإِلَّ  ْهتمَمُّ  تمَ ل  ى  �ْسومَ نمَ نَّ 
مَ
اأ يبدو   .5

لْفاِز. ائيِة يِف التِّ الِغنمَ

يِف  ُكلَُّه  ُه  ْوممَ يمَ يق�سي  لمَ  ِهُد  امْلُْجتمَ اِلُب  الطَّ  .6

لْفاِز. اِمِج التِّ رمَ ِة بمَ دمَ ُم�ساهمَ

اإِىلمَ  معكمَ  هاِب  بالذَّ ِديُقكمَ  �سمَ يقتنع   ْ ملمَ  .7

ِويٍل. ِديٍث طمَ ْعدمَ حمَ وِق اإِلَّ بمَ ال�سُّ

اللُّغِة  تعليِم  ْرنامجمَ  بمَ ت�ساهد  ل  ا  مِلمَاذمَ  .8

ْوِميًا ؟ لْفاِز يمَ ِة يِف التِّ العربيَّ

ْدرِيُب )182(: التَّ

ُح َمْعناها:   اِْسَتْخِدِم امْلُْفَرَداِت اآلتيِة ِفي ُجَمٍل ُتَوضِّ
ْغلمَُب:  اأغلب �سكان اإفريقيا م�سلمون.

مَ
اأ  .1

ْنِقل : ينقل التلفاز برامج من خارج حمطة الإر�سال اخلا�سة. يمَ  .2

ي: تق�سي الأ�سرة وقتًا طيبًا مع برامج التلفاز. ْق�سِ 3.  تمَ

اِبُع: تتابع ليلى برامج تعليم العربية بالتلفاز والإذاعة. ُتتمَ  .4

ة: يجب تنظيم وقت امل�ساهد لربامج التلفاز. دمَ امْلُ�ساهمَ  .5

ال: ميكن النتقال من حمطة اإىل اأخرى يف التلفاز. اْلنِتقمَ  .6

: لحظ ما يقدم من برامج يف تلفزيون ال�سودان. ظمَ لحمَ  .7

عمَ : اقتنع اأحمد براأي �سديقه عمر و�سافر معه. نمَ ِاْقتمَ  .8

ْدرِيُب)183( : التَّ
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ٍة  ورمَ ُدُث ِب�سُ ْ ى( حتمَ �ْسومَ ُقوُم ِبه )نمَ تمَ نَّ ما 
مَ
اأ لمَى  لَّْت عمَ من الأفعاِل الَِّتي دمَ

اِبُع. ي ............................. ُتتمَ ْق�سِ  تقريبًا، تمَ
ٍ
ْوم ٍة كلَّ يمَ ِمرَّ ُم�ْستمَ

: ِمْعتمَ ا �سمَ اِبهٍة مِمَّ ى ُم�سمَ ْخرمَ
ُ
ْمِثلمٍَة اأ

مَ
اِت4 اأ همَ

1.تعود.

2. تتناول.

3. تتكلم.

4. تذهب.

ْدرِيُب )184(: التَّ
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ا َيْأتي: أ -َأِجْب َعمَّ
لْفاِز ؟ ُد بالتَّ ْق�سِ ا نمَ اذمَ ممَ

الذي  بالتلفاز ذلك اجلهاز املعروف  نق�سد 

ينقل لنا ال�سوت وال�سورة املتحركة يف 

بيوتنا ومكاتبنا ومدار�سنا.

ْجُم واللَّْوُن ؟ ْيُث احْلمَ اِز ِمْن حمَ ْلفمَ ا عن التِّ ْثنمَ دِّ حمَ

الكبري  فهناك  خمتلف  حجمه  التلفزيون 

اأجهزة  كل  والآن  واملتو�سط،   وال�سغري 

التلفاز 

ملونة.

نْيِ ِمْن فواِئِد التلفاِز. تمَ ُاْذُكْر فائدمَ

من فوائد التلفاز عر�ص الأحداث فور وقوعها 

وا�ستخدامه يف التعليم.

ُه ؟ اجِممَ رمَ ْينمَ ُيْر�ِسُل التلفاُز بمَ
مَ
ِمْن اأ

والفرعية  الرئي�سة  الإر�سال  حمطات  من 

التي ميلكها.

ْقِومُي : تَاِسَعاً: التَّ

َطَأ : ِح اخْلَ ( َأَماَم اإِلجابِة الصحيحِة والَعالمِة  )×( َأَماَم اخلطأ وَصحِّ ب- َضِع الَعالَمة )
اِء  )×(. بل هو يعمل بالكهرباء والبطارية اجلافة. ْهربمَ ُل اإِلَّ ِباْلكمَ ْعممَ لفاُز ل يمَ 1- التِّ

ْعِليمّي )×(. بل نحن يف حاجة �سديدة لتلفزيون تعليمي. ٌة اإِىل تلفاٍز تمَ ْينا حاجمَ دمَ 2- لي�سْت لمَ

.) مَ فاأكرث ) ْكرثمَ
مَ
�ِسرمَ ا�ْسِتْعماُلُه اأ ْنتمَ ْلفاِز ِليمَ �ْسعاِر التِّ

مَ
ْخِفي�ِص اأ 3- ل ُبدَّ مْن تمَ

ْط )×(. هناك حمطات مملوكة لل�سركات    والأفراد. قمَ ٌة للحكوماِت فمَ لوكمَ ْ اُت التلفاِز مممَ طَّ 4- حممَ

.) ْلفاِز  ) ِريِق التِّ ْن طمَ اِت عمَ �سمَ اقمَ ُل الْخِتباراِت واملُنمَ ممَ ْر�ِص وعمَ ِكُن اإِْلقاُء الدِّ 5- مُيْ

دٍة: ٍل ُمفيمَ ِة يِف ُجممَ  الِعباراِت الآِتيمَ
ِ
ج-ِا�ْستمَْخدم

ة: مما مييز التلفاز اإي�ساله ال�سوت وال�سورة للم�ساهد. ـورمَ ـْوت وال�سُّ ال�سَّ  .1

ْعِليميَّة: لبد من تقدمي الربامج التعليمية لكل الدار�سني. اِمج التَّ امَْلربمَ  .2

ا�ِسر: البث املبا�سر يتم فور اأداء العمل املراد بثه. ّث امْلُبمَ ْلبمَ امَ  .3

ِة: التلفاز من و�سال ن�سر الثقافة. افمَ �ْسر الثَّقمَ نمَ  .4

اِمِج: اإعداد الربنامج وتنفيذها ياأخذ وقتًا ويكلف اأمواًل. اإِْعداد اْلربمَ  .5

ْلِعالقات الثَّقاِفيَّة: ميكن اأن نخدم العالقات الثقافية بني بلدان العامل عن طريق البث التلفازي. امَ  .6
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اِن َع�َسر ْر�ُس الثَّ الدَّ

ايِف. والتَّباُدِل الثَّقمَ

 
ِ
لكمَ ِبِقيام نت وذمَ ْ  اْلإِْنرتمَ

ِ
قاِت ا�ْسِتْخدام فمَ ْقِليِل نمَ ُة تمَ اولمَ وامْلمَْطلُوُب الآنمَ حُممَ

اِت  وِخْدممَ اِء،  ْهُربمَ واْلكمَ احلا�ُسوِب،  ِة  ْجِهزمَ
مَ
اأ ِة  ِقيممَ ْخِفي�ِص  ِبتمَ ِل  ومَ الدُّ

نت. ْ ُة اْلإِْنرتمَ ُعمَّ فائدمَ ْي تمَ اِلتِّ�ساِل ِلكمَ

)1(
1

نت( ْ ُة للمعلوماِت )اْلإِْنرتمَ ال�سبكُة الدوليَّ

اِز  ِجهمَ لمَى  عمَ ْفتمَ  رَّ عمَ تمَ ْن 
مَ
اأ لمَكمَ   قمَ  بمَ �سمَ ْد  قمَ لمَ

اِئلمٌَة  ٌة همَ ه ُقْدرمَ اِز الَِّذي لمَ همَ ِلكمَ اجْلِ ا�ُسوِب، ذمَ احْلمَ

ِة يِف  ِة الكبريمَ �ساِبيَّ اِت احْلِ ِليَّ ممَ لمَى اإِْجراِء اْلعمَ عمَ

. �ْسُكومَ ْو يمَ
مَ
ّل اأ مَ ْو ميمَ

مَ
بمَ اأ ْتعمَ ْن يمَ

مَ
جيٍز ُدونمَ اأ ٍن ومَ ممَ زمَ

ِتِه  ْجِهزمَ
مَ
ِباأ ا�ُسوِب  احْلمَ ا�ْسِتْخداُم  رمَ  وَّ طمَ تمَ ْد  قمَ ومَ

رمَ  همَ ظمَ حتَّى  ِة  ِلفمَ امْلُْختمَ ْنواِعِه 
مَ
واأ ِة،  دمَ املتعدِّ

للمعلوماِت(  ُة  الدوليَّ ُة  كمَ بمَ )ال�سَّ نت  ْ الإِْنرتمَ

1996م   
ِ
العام وحتَّى  1969م   

ِ
العام من 

لحًا  طمَ ُم�سْ نْت(  ْنرتمَ
ِِ
)اإ ة  لممَ كمَ ْت  حمَ بمَ �سْ

مَ
اأ ْيُث  حمَ

 ، ِ
املمَ اْلعمَ ْنحاِء 

مَ
اأ ا�ِص يِف جميِع  النَّ نْيمَ  بمَ ْعروفًا  ممَ

اِت  قمَ فمَ النَّ ُر  فِّ ُيومَ ه  لأنَّ رْثٍة؛  ِبكمَ مًا  وُم�ْستمَْخدمَ

لأنَّ  ى.  ْخرمَ
ُ
اْلأ �ساِئِل  اْلومَ عمَ  ممَ ِة  نمَ ارمَ بامْلُقمَ ةمَ  املاِليَّ

اأو  اإِْعالٌن  اأو   ٌ ربمَ خمَ اأو  ْعُلومٌة  ممَ ْيه  دمَ لمَ ْن  ممَ ُكلَّ 

ِبحمَ  ِلُي�سْ نت  ْ اْلإِْنرتمَ لمَى  عمَ ُعُه  �سمَ يمَ حمَ  بمَ �سْ
مَ
اأ اٌل  قمَ ممَ

نت. ْ اِقع اْلإِْنرتمَ ومَ لمَ ممَ خمَ ْن دمَ ُمتاحًا لكلِّ ممَ

ْن�ساُن 
ِِ
ّر اْلإ ُ ر – ِحنيمَ ميمَ ظمَ ْلِفُت النَّ وكثريًا ما يمَ

باِب  ٌة ِمنمَ ال�سَّ ُموعمَ ْ نت – جممَ ْ قاِهي اْلإِْنرتمَ مِبمَ

ُلونمَ يِف ُهُدوٍء  ْعممَ ا�ُسوِب، ويمَ اممَ احْلمَ ممَ
مَ
ْجِل�ُسون اأ يمَ

ْن  عمَ ْحثًا  بمَ  ) )امْلاُو�صمَ كونمَ  رِّ ُيحمَ وهم  واْنِتباٍه 

ِفيِه،  والرتَّ ِة  افمَ الثَّقمَ �ِص  رمَ ِبغمَ ٍة  ِلفمَ تمَ خُمْ واِقعمَ  ممَ

اإىِل   ، ِرينمَ ِباْلآخمَ اِء  واِلْلِتقمَ  ، اْلِعْلميِّ وامْلمَْرِجِع 

ِة  ـيا�ِسيَّ ِة وال�سِّ ْخباِر اْلِعْلِميَّ
مَ
ِن اْلأ ْحِث عمَ اِنِب اْلبمَ جمَ

واْلُفُنوِن،  والآداِب  �صِ  �سمَ واْلقمَ ِة  اِديَّ والْقِت�سمَ

اِت  ْدممَ ل، وُفر�ِص التَّْدريِب واخْلِ ممَ �ِص اْلعمَ وُفرمَ

ا. ا�ْسِتالِمهمَ اِئِل ومَ �سمَ اإِْر�ساِل الرَّ ى، كمَ ْخرمَ
مَ
اْلأ

ًة  ُمِهمَّ اًة  دمَ
مَ
اأ حمَ  بمَ �سْ

مَ
اأ نت  ْنرتمَ

ِِ
الإ نَّ 

مَ
اأ ُظ  وُيالحمَ

ِة،  رِفيَّ وامل�سْ امْلاِليَّة  ْدماِت  اخْلِ الِت  مَ جممَ يِف 

الِتِه  مَ وجممَ املختلفِة،  راِحِلِه  مِبمَ ْعليِم  والتَّ

الِت  امْلمَجمَ ِة  ِقيَّ بمَ ويِف  ِة،  حافمَ وال�سِّ دِة،  املتعدِّ

واْلِعالِج  ة  ياِحيَّ وال�سِّ ِة  املْنِزِليَّ ْدماِت  اخْلِ كمَ
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ِة  واْلإِ�ْسالِميَّ ِة  العرِبيَّ ِل  ومَ الدُّ ِة  اجمَ حمَ ْغممَ  رمَ ومَ

ِقلًَّة  ُد  ِ نمَ ا  نَّ نمَ
مَ
اأ اإِلَّ  نت  ْ اْلإِْنرتمَ ِخْدماِت  اإِىلمَ 

ِمْن  �ْستمَفيُدونمَ  ويمَ ُه،  ْدُمونمَ �ْسِتخمَ يمَ ا�ِص  النَّ ِمنمَ 

ِل  ومَ ُه يِف الدُّ ُد امْلُ�ْستمَْخِدمنيمَ لمَ مَ ِخْدماِتِه، اإِْذ نمَ

وِل  ًة ِبالدُّ نمَ ارمَ ة ُمقمَ ِنيَّ ة اْلغمَ ِة واْلإِ�ْسالِميَّ ِبـيَّ رمَ اْلعمَ

 30( نْيمَ  بمَ ُتُهْم  ِن�ْسبمَ ُح  اومَ تمَرتمَ ِمْنها  ِة  ِقريمَ اْلفمَ

يِف  نت  ْ الإِْنرتمَ ا�ْسِتْخدِاممَ  ا  نَّ ارمَ قمَ واإِذا   )1 –
اْلعامِلمَ  ِل  ُدومَ عمَ  ممَ ة  الإِ�ْسالميَّ ِة  رِبيَّ اْلعمَ ِل  ومَ الدُّ

ِل  ومَ الدُّ يِف   
ِ
ال�ْسِتْخدام ـــةمَ  ِن�ْسبمَ ُد  ِ  نمَ

ِ
م دِّ قمَ امْلُتمَ

ُب  بمَ ًة ِجّدًا. وال�سَّ ِعيفمَ ِة �سمَ ِة والإِ�ْسالِميَّ ِبيَّ رمَ اْلعمَ

لمَى  ِة عمَ  اْلُقْدرمَ
ِ
م دمَ ْقِر وعمَ ُعوُد اإِىلمَ اْلفمَ ِلكمَ يمَ يف ذمَ

ِة ِلاْلإْنرْتِنت. اِليمَ ْطلوباِت اْلعمَ ِة ِلْلممَ ابمَ ال�ْسِتجمَ

 ْ ملمَ ِنت  ْ ْنرتمَ اْلإِ نَّ 
مَ
اأ ْعُلومًا  ممَ ُكونمَ  يمَ ْن 

مَ
اأ يِجُب  ومَ

ا  �ْسُب، واإمنَّ حمَ ِة فمَ اْلِقراءمَ ْحِث ومَ ًا ِلْلبمَ ازمَ ُعْد ِجهمَ يمَ

لمَى  عمَ وُل  �سُ احْلُ ِتِه  وا�ِسطمَ بمَ ِكُن  مُيْ ِجهاٌز  ُهومَ 

ِة  كمَ امْلُ�سارمَ ِريِق  طمَ ْن  عمَ ائِد  ومَ اْلفمَ ِمنمَ  ِديِد  اْلعمَ

اِئِط  رمَ و�سمَ ِر  ومَ وال�سُّ ْفكاِر 
مَ
ِباْلأ ِرينمَ  اْلآخمَ عمَ  ممَ

ِرينمَ  اْلآخمَ عمَ  ممَ امْلُِفيِد  اِل  والتِّ�سمَ اْلِفيْديُو، 

رِة  ومَ وال�سُّ ْوِت  وال�سَّ ثاِئِق  اْلومَ ْقِدمِي  ِبتمَ

ِة. ِريطمَ واخْلمَ

ِة احلا�ُسوِب  ْجِهزمَ
مَ
اأ ِمْن  ِة  ادمَ لة ال�ْسِتفمَ اومَ رِة حُممَ ُرومَ ِب�سمَ ا  ُهنمَ ُر  كِّ وُنذمَ ُعوُد  ونمَ

ِة  ابمَ ِة، وِكتمَ ِلفمَ اِقِع امْلُْختمَ اِلتِّ�ساِل، واْلُو�سوِل اإِىلمَ امْلمَومَ ِح ومَ ـفُّ ِة التَّ�سمَ يِف �ُسْرعمَ

وامْلاِء  ْهرباِء  اْلكمَ اِترِي  ومَ فمَ ْفِع  ودمَ راِء،  وال�سِّ ْيِع  اْلبمَ اِت  ِليَّ ممَ وعمَ امْلُذّكراِت، 

ِحنيمَ  ا  ِبهمَ ُيُقوُمونمَ  ا�ُص  النَّ اأ  دمَ بمَ ِتي  الَّ ِة  امْلمَاِليَّ اِت  قَّ امْلُ�ْستمَحمَ وُكّل  اِتِف،  واْلهمَ

ْجعُل  يمَ ا  مِمَّ ُنُهْم  ممَ زمَ اقمَ  �سمَ ومَ ْطُلوباُتُهْم،  ممَ دْت  وتعدَّ اُتُهْم،  اجمَ حمَ رُثْت  كمَ

ها يِف  ْوِظِيفمَ ا وتمَ همَ عمَ اُمِل ممَ رَّ ِمِن ا�ْسِتْخْداِمها والتَّعمَ فمَ يلًة ل ممَ نت و�سمَ ْ الإِْنرتمَ

ِة. ِة والّناِفعمَ الِت امْلُِفيدمَ ُكلِّ امْلمَجمَ
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ْسِئلِة اآْلتَيِة:   َأِجْب َعِن اأْلَ
نت ؟ ْ ا امْلُْق�سوُد ِباْلإِنرتمَ ممَ  .1

املق�سود بالإنرتنت: �سبكة املعلومات   

الدولية.

اإىِلمَ  احْلا�ُسوِب  اُز  ِجهمَ رمَ  وَّ طمَ تمَ ْيفمَ  كمَ  .2

نت ؟ ْ اْلإِْنرتمَ

تطور جهاز احلا�سوب اإىل الإنرتنت   

على  حت�سينات  ادخال  طريق  عن 

اجلهاز.

ُة ؟ ُبوِتيَّ ْنكمَ ُة اْلعمَ كمَ بمَ ِت ال�سَّ رمَ همَ تمَى ظمَ ممَ  .3

عام  العنكبوتية  ال�سبكة  ظهرت   

1969م.

التدريبات

َأوَّالً: َأْسَئَلُة االْسِتَيعاِب:

نت ؟ ْ قاِهي اْلإِْنرتمَ رُّ مِبمَ ُ ا متمَ كمَ ِعْندممَ رمَ ْلفُت نمَظمَ ا الَِّذي يمَ ممَ  .4

يلفت نظري عندما اأمر مبقاهي الإنرتنت جمموعة من ال�سباب يجل�سون اأمام       

احلا�سوب.  

ِة احْلا�سوِب ؟ ْجِهزمَ
مَ
اممَ اأ ممَ

مَ
ْجِل�ُسونمَ اأ باُب الَِّذينمَ يمَ ُل ال�سَّ ْفعمَ ا يمَ اذمَ ممَ  .5

يقوم ال�سباب الذين يجل�سون اأمام احلا�سوب بتحريك املاو�ص بحثًا عن مواقع   

خمتلفة.  

نت ؟ ْ ها يِف الإِْنرتمَ تمَ كنكمَ ِزيارمَ اِقُع الَِّتي مُيْ ا امْلمَومَ ممَ  .6

املواقع التي ميكن زيارتها يف الإنرتنت هي: مواقع الثقافة والرتفيه، واملرجع   

العلمي.

نت ؟ ْ  الإِْنرتمَ
ِ
الِت ا�ْسِتْخدام مَ مَّ جممَ همَ

مَ
ُاْذُكْر اأ  .7

والتعليم  وامل�سرفية،  املالية  اخلدمات  الإنرتنت:  ا�ستخدم  جمالت  اأهم   

وال�سحافة.

نت ؟ ْ ُة منمَ الإِنرتمَ ِكُن ال�ْسِتفادمَ ْيفمَ مُيْ كمَ  .8

ميكن ال�ستفادة من الإنرتنت يف جمالت احلياة كافة.  

ْدرِيُب )185(: التَّ
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اْلكِلمات  َمَعاِني  َأَماَم   ) ( َعالَمَة  َضَع   
َتها َخطُّ ِفيَما َيْأِتي: ِتي َتْ الَّ

اممَ  ممَ
مَ
اأ ُهُدوٍء  يِف  ْجِل�سونمَ  يمَ باُب  ال�سَّ وؤُلِء  همَ  /1

ِة احْلا�ُسوِب. ْجِهزمَ
مَ
اأ

ٍب )     ( دمَ
مَ
اأ. اأ

) ٍة ) ِكينمَ ب. �سمَ

)    ( 
ٍ
ج. ِاْهِتمام

ا�ْسِتْخداممَ  ْعِرُفونمَ  يمَ ل  الَِّذينمَ  حمَ  بمَ �سْ
مَ
اأ  /2

. يِّنيمَ مِّ
ُ
الأ نت  كمَ ْ ْنرتمَ

ِِ
اْلإ

ب ُتوب )     (       اأ. الالَّ

ب. احْلا�ُسوِب  )     (

) ُبوتيَّة ) ْنكمَ كة اْلعمَ بمَ ج. ال�سَّ

فَرَداِت: َثاَنياً: َتْدرِيباُت امْلُ

ْدرِيُب  )186(: التَّ

عمَ ِجهاِز احلا�ُسوِب ؟ ُل ممَ تمَعاممَ ل تمَ 3/ همَ

ْندُوِق )    ( (             ب. ِمْفتاِح )     (           ج. �سُ اأ. اآلِة )

ِة يِف زمٍن وجيٍز. دمَ قَّ ِة امْلُعمَ اِت احل�ساِبيَّ 4/ يتم اإجراُء العمليَّ

(           ج. معقول )    ( اأ. طويل  )     (          ب. ق�سري )

 القدرِة على النفقاِت الكبريِة.
ِ
ُد امل�ستخِدمنيمَ لالإنرتنت يف البالِد الفقريِة لعدم دمَ 5/ يقّل عمَ

) اأ. ال�ستفادة )     (      ب. القوة )     (   ج. ال�ستطاعة )

ِة. اِت احل�ساِبيَّ 6/ ت�ستخدُم امل�سارُف اأجهزةمَ احلا�سوِب  يِف العمليَّ

(       ب. الإِنرتنت  )     (     ج. الآلة احلا�سبة )    ( اأ. الكمبيوتر )

7/ اأحرك املاو�ص بحثًا عن مواقع جديدة:

(     ب. معارف  )     (       ج. معلومات )    ( اأ. برامج       )

نت. اِت اْلإِْنرتمَ قمَ فمَ ْقِليِل نمَ ُة ِبتمَ يَّ نمَ اْلغمَ ُة ومَ ِدممَ قمَ ُل امْلُتمَ ومَ ْقوُم الدَّ 8/ تمَ

�ْسِجيِع )    ( ْعِديِل )     (        ج.  تمَ (     ب.  تمَ ْخِفي�ِص  ) اأ. تمَ
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َهاِت امْلُْفَرَد ِلْلَكِلَماِت اآْلِتَيِة:

ُة ِلممَ ُداْلكمَ امْلُْفرمَ

�ٌص فر�سة1- ُفرمَ

اُت اخلدمة2- اخِلْدممَ

ُة ْجِهزمَ
مَ
اجلهاز3- الأ

اُت قَّ امل�ستحق4- املُ�ْستمَحمَ

الُت الت�سال5- التَّ�سمَ

اُت قمَ فمَ النفقة6- النَّ

راِئُط �سريط7- �سمَ

اُر ْفكمَ
مَ
الفكرة8- الأ

ْدرِيُب )187(:  التَّ
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َمَل َكَما ِفي امْلَِثاِل اآْلِتي:  َأْكِمِل اْلُ
امْلَِثاُل:

نُت( )االإْْنَتْ

ًة  اًة ُمِهمَّ دمَ
مَ
ِنت اأ حمَ الإِْنرتمَ بمَ �سْ

مَ
اأ

ًة افمَ اِة كمَ يمَ الِت احْلمَ مَ يِف جممَ

ْتُلفاز( )الِّ  

1/ اأ�سبح التلفاز اأداًة مهمة 

يف جمالت احلياة كافة.

اِتُف( )الهمَ   

2/ اأ�سبح الهاتف اأداًة مهمة 

يف جمالت احلياة كافة.

ْعِليم( )التَّ   

3/ اأ�سبح التعليم اأداًة مهمة 

يف جمالت احلياة كافة.

ُة( افمَ )الثَّقمَ   

4/ اأ�سبحت الثقافة اأداًة مهمة 

يف جمالت احلياة كافة.

ِبوِتيَُّة( ْنكمَ ُة العمَ كمَ بمَ )ال�سَّ   

5/ اأ�سبحت ال�سبكة العنكبوتية اأداًة

 مهمة يف جمالت احلياة كافة.

   

  



  



       
  

              

                                       
                    

   
 

  
 

    
 

    
 

         
 

   
 

    
 

 
 

رَاِكيِب:  َثاِلَثاً: َتْدرِيَباُت التَّ

ْدرِيُب )188(: التَّ

  )امْلِْذياُع(

6/ اأ�سبح املذياع اأداًة مهمة 

يف جمالت احلياة كافة.

ُة( ارمَ يَّ   )ال�سَّ

7/ اأ�سبحت ال�سيارة اأداًة مهمة 

يف جمالت احلياة كافة.

نت( ْ ْنرتمَ
ِِ
  )الإْ

8/ اأ�سبح الإنرتنت اأداًة مهمة 

يف جمالت احلياة كافة.
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َمَل َكَما ِفي امْلَِثاِل اآْلِتي:  َأْكِمِل اْلُ
ا�ُسوِب( ْجِل�ِص / احْلمَ اّب / يمَ امْلَِثاُل: )ال�سَّ

باِب  ٌة ِمنمَ ال�سَّ ُموعمَ ْ رمَ جممَ ظمَ ْلفُت النَّ ا يمَ ِثريًا ممَ كمَ

اممَ احْلا�ُسوِب ممَ
مَ
ْجِل�ُسون اأ يمَ

ِة( ِة اجْلاِمعمَ ابمَ وَّ ِقُف / بمَ اِلب / يمَ )الطَّ

من  جمموعة  النظر  يلفت  ما  كثريًا   /1

الطالب يقفون اأمام بوابة اجلامعة.

ة( بمَ ِحم / امْلمَْكتمَ ْزدمَ ْقاِرُئ / يمَ  )المَ

من  جمموعة  النظر  يلفت  ما  كثريًا   /2

القراء يزدحمون اأمام املكتبة.

ْمُهور( ْلعبمَ / اجْلُ يُّ / يمَ يا�سِ  )الرَّ

من  جمموعة  النظر  يلفت  ما  كثريًا   /3

الريا�سيني يلعبون اأمام اجلمهور.

ْدرِيُب  )189( : التَّ

ْجز( ْكتبمَ احْلمَ ّف / ممَ طمَ اِفر / يمَ�سْ  )امْلُ�سمَ

4/ كثريًا ما يلفت النظر جمموعة من امل�سافرين ي�سطفون اأمام مكتب احلجز.

ْلُفاز( ْجِل�ص / التِّ ْفل / يمَ  )الطِّ

5/ كثريًا ما يلفت النظر جمموعة من الأطفال يجل�سون اأمام التلفاز.

ِبيب( ة الطَّ ادمَ ْنتمَِظر / ِعيمَ  )املمَِري�ص / يمَ

6/ كثريًا ما يلفت النظر جمموعة من املر�سى ينتظرون اأمام عيادة الطبيب.

ع( نمَ ِة امْلمَ�سْ ابمَ وَّ ِقُف / بمَ  )العاِمُل / يمَ

7/ كثريًا ما يلفت النظر جمموعة من العمال يقفون اأمام بوابة امل�سنع.

ا�ُسوب( ْجِل�ص / احْلمَ اّب / يمَ  )ال�سَّ

8/ كثريًا ما يلفت النظر جمموعة من ال�سباب يجل�سون اأمام احلا�سوب.
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 اِْقَرْأ َما َيْأِتي:
حمَ  رمَ و�سمَ ِز،  امْلمَْركمَ لمَى  عمَ امْل�ْسرُف  فمَ  قمَ ومَ اأ/   .1

ة احْلا�ُسوِب. ْجِهزمَ
مَ
 اأ

ِ
ةمَ ا�ْسِتْخدام ِريقمَ طمَ

اِز احْلا�ُسوِب. اممَ ِجهمَ ممَ
مَ
ْلياُء اأ ْت عمَ لمَ�سمَ جمَ  .2

ْجزاٍء.
مَ
ِة اأ هاُز ِمْن ِعدَّ ُن اجْلِ وَّ كمَ تمَ يمَ  .3

ٍة  اِحدمَ ومَ كلُّ  ْت  لمَ�سمَ جمَ ومَ اِن  اتمَ تمَ فمَ لمَْت  ْقبمَ
مَ
اأ  - ب   

اٍز. اممَ ِجهمَ ممَ
مَ
ا اأ ْنُهممَ ممَ

ا يِف  تُهممَ دمَ اعمَ اِن ِمنمَ امْلُ�ْسِرِف ُم�سمَ ابَّ لمَبمَ �سمَ طمَ  .4

نت. اِقِع اْلإِْنرتمَ ومَ ى ممَ خوِل اإِىلمَ اإِْحدمَ الدَّ

ًا  بمَ وُطالَّ بنيمَ  رِّ ُمدمَ ُز  امْلمَْركمَ مُّ  �سُ يمَ  - ج   

اٍت. اِلبمَ طمَ ومَ

ْحوِ: َراَبعاُ: َتْدرَِيباُت النَّ

ْدرِيُب )190(: التَّ

اُء،  ْليمَ عمَ )امْلُ�ْسِرُف،  )اأ(  يِف  طٌّ  خمَ تمَها  ْ حتمَ الَِّتي  ِلماِت  اْلكمَ نَّ 
مَ
اأ ِحْظ  لمَ  .1

د(. ْفرمَ احدٍة، )ممَ ْو ومَ
مَ
ى مَواِحٍد اأ

لمَ ا عمَ ُدلُّ ُكلٌّ ِمْنهمَ اٌء يمَ �ْسممَ
مَ
اُز( اأ همَ اجْلِ

ُكلُّ  ْدلُّ  تمَ اِن(  اتمَ تمَ فمَ اِن،  ابَّ )�سمَ يِف )ب(  طٌّ  خمَ ُهما  تمَ ْ نْيِ حتمَ اللَّتمَ نْيِ  تمَ ِلممَمَمَ واْلكمَ  .2

نَّى(. تنْيِ )ُمثمَ ِو اْثنمَ
مَ
نْيِ اأ لمَى اْثنمَ ا عمَ ِمْنُهممَ

ُدلُّ ُكلُّ ِمْنُهامَ  �ْسماٌء تمَ
مَ
ات( اأ اِلبمَ ُبون، ُطالَّب، طمَ رِّ ات يِف )ج( )ُمدمَ ِلممَ واْلكمَ  .3

ْمع(. نْيِ  )جمَ ِو اْثْنتمَ
مَ
نْيِ اأ مَ ِمِن اْثنمَ ْكرثمَ

مَ
لمَى اأ عمَ

ْمعًا. و جمَ
مَ
ي اأ نَّ ْو ُمثمَ

مَ
دًا اأ ُكوُن ُمْفرمَ �ْسممَ يمَ نَّ اِلِ

مَ
ْعلُم اأ قمَ نمَ بمَ ا �سمَ مِمَّ
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ِمَن  َجْمٍع  ِلُكلِّ  وامْلُثنَّى  امْلُْفَرَد  َهاِت   
ُموِع اآلِتَيِة: اْلُ

امْلَُثنَّىامْلُْفرَدُاجْلَْمُع

فاتورتانفاتورة1- الفواتير

الوثيقتانالوثيقة2- اَلَْوثائُِق

موقعانموقع3- امْلََواِقُع

العمالنالعمل4- اْلَْعَماُل

املعلومتاناملعلومة5- امَْلُْعلُوماُت 

املدرباناملدرب6- املدرِّبوَن

املهندساناملهندس7- املهنِدسوَن

العمليتانالعملية8- الَْعَملِيَّاُت

ْدرِيُب  )191(: التَّ

: ْل ِإَلى ِصيَغِة امْلَُثنَّى َكَما ِفي امْلَِثاَلْيِ اآلَتيِيْ  َحوِّ

ُد ىامْلُْفرمَ نَّ امْلُثمَ

ِل�ٌصٌ ُف خُمْ اِناملثال )اأ(: املوظَّ ِل�سمَ اِن خُمْ فمَ ظَّ امْلُومَ

اِهرٌة ُة ممَ اِناملثال )ب(: امْلُِهْنِد�سمَ تمَ اِهرمَ اِن ممَ تمَ امْلُهْنِد�سمَ

امل�سرفان ن�سيطان.1-امْلُ�ْسِرُف ن�سيٌط 

ُة ْفُتوحمَ ُة ممَ اِفذمَ النافذتان مفتوحتان.2-النَّ

هاُز مْغلمٌَق اجلهازان مغلقان.3-امَجْلِ

املديران موجودان.4-امْلُِدير ْموُجوٌد

اممَ اجلهاِز ممَ
مَ
ٌة اأ اِل�سمَ ُة جمَ اِلبمَ الطالبتان جال�ستان اأمام اجلهاز.5-الطَّ

ِميلمٌَة ُة جمَ ِديقمَ احلديقتان جميلتان.6-احْلمَ

�ْسغوٌل بيُب ممَ الطبيبان م�سغولن.7-الطَّ

ُة ِديدمَ ُة جمَ ا�سمَ ال�سا�ستان جديدتان8-ال�سَّ

ْدرِيُب  )192(: التَّ
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: ا َبْيَ اْلَقْوَسْيِ اِْمأل الفراَغ ِباختياِر الكلمِة املناسبِة ِمَّ

اٌت(. مَّ تان / ُمْهتمَ مَّ ٌة / ُمْهتمَ مَّ )ُمْهتمَ ِلها.     ممَ ُة مهتمة ِبعمَ املوّظفمَ

اراُت(. يَّ تاِن / ال�سَّ ارمَ يَّ ارُة / ال�سَّ يَّ )ال�سَّ اِن.     تمَ ال�سيارتان ُم�ْسِرعمَ

.) �ِسيُطونمَ ِيطان / نمَ �سمَ �ِسيٌط / نمَ )نمَ ربونمَ ن�سيطون     املتدِّ

.) )ُم�ْسِرٌع / ُم�ْسِرعاِن / ُم�ْسِرُعونمَ    . رْيِ ة م�سرع يِف ال�سَّ ارمَ يَّ �سائُق ال�سَّ

.) اِن / ناِجُحونمَ )ناِجٌح / ناِجحمَ موٌد وحِامٌد ناجحون.    ْ خِالُد وحممَ

.) اِفُرونمَ اِن / ُم�سمَ اِفرمَ اِفٌر / ُم�سمَ )ُم�سمَمَ    . ةمَ كَّ ُد م�سافران اإِىلمَ ممَ ٌد واأْحممَ مَّ حُممَ

اِقفاٌت(. اِن / ومَ تمَ ٌة / واِقفمَ )واِقفمَ ِة امْلْنِزلِ  �ُسعاُد واقفات يِف �ُسرفمَ ُة ومَ ُة واآِمنمَ ِمريمَ �سمَ

.) ونمَ ِل�سُ اِن / خُمْ ِل�سمَ ِل�ٌص / خُمْ )خُمْ املعلِّمون خمل�سون.    

ْدرِيُب )193(: التَّ
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ِتي َبْعَدُه:  ْسِئَلِة الَّ   اِْقَرأ النَّصَّ اآلِتي ُثمَّ َأِجْب َعِن اأْلَ
ًا  ْر�سمَ

مَ
ِفعًا حتَّى كادمَ ُي�ْسِقُطُه اأ ْخُرُج ُم�ْسِرعًا ُمْندمَ رمَ يمَ ْه ُعممَ ِديقمَ دمَ �سمَ جمَ ومَ �سِل، ومَ جمَ عبُد اهلِل ِمنمَ اْلفمَ رمَ خمَ

ْهِلي.
مَ
ىلمَ اأ ا اإِ ْر�ِسلهمَ

ُ
ْن اأ

مَ
ريُد اأ

ُ
لمٌَة اأ ْعجمَ ٌة ُم�ْستمَ المَ ، ِر�سمَ ْمٌر ُمِهمٌّ

مَ
ّي اأ دمَ المَ لمَ قمَ لمَِتِه فمَ جمَ ِب عمَ بمَ ْن �سمَ لُه عمَ

مَ
اأ �سمَ فمَ

ا  مِلمَاذمَ ِخي 
مَ
اأ يا  ْبُد اهلِل،  المَ عمَ قمَ يِد،  ِ اْلربمَ ِب  ْكتمَ ىلمَ ممَ اإِ ُب  ْذهمَ

مَ
اأ : �سمَ المَ قمَ �ِسُلها ؟  رُتْ ْينمَ �سمَ

مَ
اأ ُه: وِمْن  لمَ المَ  قمَ

ُر  �سْ ا عمَ ذمَ نت ؟ همَ ْ اْلإِْنرتمَ ْخِدُم  �ْستمَ تمَ ا ل  ومِلمَاذمَ ؟  اْلإِلْكرُتويِن  يِد  ِ اْلربمَ ِريِق  ْن طمَ ةمَ عمَ المَ �سمَ الرِّ ُتْر�ِسُل  ل 

ْف�ِسِه  ِلنمَ ِجُد  يمَ ْيفمَ  كمَ ْعِرُف  يمَ ل  ُر  ُعممَ انمَ  كمَ احْلاِل.  يِف  دَّ  الرَّ لَّم  �سمَ وتمَ  ، اْلآنمَ التمَكمَ  ِر�سمَ ْر�ِسْل 
مَ
اأ ْرعة  ال�سُّ

عمَ  اُمِل ممَ ُهْم ِبالتَّعمَ دمَ عمَ ومَ اِتِف، ومَ ِديِث ِباْلهمَ ى ِباحْلمَ فمَ اْكتمَ نت ومَ عمَ اْلإِْنرتمَ امْل ممَ عمَ تمَ ْيفمَ يمَ ْعرُف كمَ ًا، ول يمَ ْوِقعمَ ممَ

 املُْقِبلمَِة.
ِ
ام يَّ

مَ
نت يِف الأ ْ ويِن والإِْنرتمَ يِد اْلإِلكرُتُ ِ اْلربمَ

خامساً: َتْدرِيباُت اْلِقراَءة: 

ْدرِيُب )194(: التَّ



211

   

  



  



    
          


               


                  


                                 


                             


                   


                            


                         


                      



ااْلأَ�ْسَئلُة:

ُر ؟ جمَ ُعممَ رمَ ْيفمَ خمَ كمَ  .1

خرج عمر م�سرعًا.  

ًا ؟ ُر ُم�ْسِرعمَ انمَ ُعممَ ا كمَ مِلمَاذمَ  .2

كان عمر م�سرعًا؛ لأن لديه ر�سالة م�ستعجلة   

يريد اأن ير�سلها اإىل اأهله.

رمَ ؟ ِديقِه ُعممَ لمَى �سمَ حمَ عبُد اهلِل عمَ مَ ا اْقرتمَ اذمَ ممَ  .3

اقرتح عبد اهلل على �سديقه عمر اأن ير�سل   

الر�سالة بالربيد الإلكرتوين. 

اِديِّ  ِيد اْلعمَ ِ اِئل ِباْلربمَ �سمَ اِل الرَّ نْيمَ اإِْر�سمَ ْرُق بمَ ا اْلفمَ ممَ  .4

ِويِنّ ؟ يِد الإِِلْكرُتُ ِ واْلربمَ

اإر�سال الر�سائل بالربيد العادي،  الفرق بني   

والربيد الإلكرتوين اأن الر�سائل بالربيد 

الإلكرتوين ت�سل يف احلال، وت�سل بعد مدة   

بالربيد العادي.

وين  ؟  يِد اْلإِلْكرُتُ ِ ُع ِمنمَ اْلربمَ �ْسرمَ
مَ
لٌة اأ �ِسيمَ ْل ُهناكمَ ومَ همَ  .5

ا ِهيمَ ؟ ممَ

الربيد  من  اأ�سرع  و�سيلة  هناك  نعم،   

الإلكرتوين وهي الإنرتنت.

ِعي�ُص ِفيِه ؟ رمَ الَِّذي نمَ �سْ ْبُد اهلِل اْلعمَ فمَ عمَ �سمَ ِبمَ ومَ  .6

و�سف عبد اهلل الع�سر الذي نعي�ص فيه بع�سر ال�سرعة.  

ِدقاِئكمَ ؟ ِتكمَ ولأ�سْ �ْسرمَ
ُ
اِئلمَكمَ لأ �سمَ ا رمَ ِتي ُتْر�ِسُل ِبهمَ لُة الَّ �ِسيمَ ا اْلومَ ممَ  .7

الو�سيلة التي اأر�سل بها ر�سائلي هي الإنرتنت.  

نت ؟ ْ  اْلإِْنرتمَ
ِ
م

مَمَ
اِديِّ اأ يِد اْلعمَ ِ اْلربمَ �ساِئِل بمَ ُع: اإِْر�ساُل الرَّ �ْسرمَ

مَ
ا اأ يُُّهممَ

مَ
اأ  .8

اإر�سال الر�سائل بالإنرتنت اأ�سرع من اإر�سالها بالربيد العادي.   

نت ؟ ْ  اْلإِْنرتمَ
ِ
ِن ا�ْسِتْخدام

مَ
اأ ُر ِب�سمَ رمَ ُعممَ رَّ ا قمَ اذمَ ممَ  .9

قرر عمر اأن ي�ستخدم الإنرتنت م�ستقباًل.   
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اِطَئِة،  اخْلَ اْلِعَباَرِة  َأَماَم   )×( واْلَعالَمَة  ِحيَحِة،  الصِّ اْلِعَباَرِة  َأَماَم   ) ( اْلَعالَمَة  َضَع 
َطَأ:  ِح اخْلَ وَصحِّ

.) ُه ) ِديقمَ ى �سمَ
مَ
اأ ا رمَ ممَ نمَ ًا ِحيمَ ِب ُم�ْسِرعمَ جمَ عبُد اهلِل من امْلمَْكتمَ رمَ 1- خمَ

.) اِدي ) يِد اْلعمَ ِ ْن ُيْر�ِسلمَ ِر�سالًة ِباْلربمَ
مَ
2- ُيِريُد عمُر اأ

.) ْهِلِه )
مَ
لمًَة لأ ْعجمَ ًة ُم�ْستمَ ْن ُيْر�ِسلمَ ِر�سالمَ

مَمَ
ُه ُيريُد اأ ُر ُم�ْسِرعًا لأنَّ 3- كان ُعممَ

من  اأ�سرع  اللكرتوين  الربيد   .)×(  . ويِنّ اْلإِلْكرُتُ يِد  مَ اْلربمَ ِمنمَ  ُع  �ْسرمَ
مَ
اأ العاديُّ  يُد  ِ اْلربمَ  -4

الربيد العادي.

.) نت ) ْ  اْلإِْنرتمَ
ِ
حمَ عبُد اهلِل ُعْمرمَ ِبا�ْسِتْخدام 5- نمَ�سمَ

.) ِة ) ْرعمَ ُر ال�سُّ �سْ ُر عمَ �سْ ا اْلعمَ ذمَ 6- همَ

.) ويِن ) نت والربيِد اْلإِلْكرُتُ ْ  اْلإِْنرتمَ
ِ
ْبدمَ اهلِل ِبا�ستخدام ُه عمَ ِديقمَ ُر �سمَ دمَ ُعممَ عمَ 7- ومَ

نت )×(. عمر ل يعرف ا�ستخدام النرتنت. ْ ْنرتمَ ْعرُف ا�ْسِتْخداممَ اْلإِ ُر يمَ 8- ُعممَ

ْدرِيُب )195(:  التَّ
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ا ُيَناِسُبها:   َأْكِمِل اْلَعَباَراِت اآْلِتَيَةَ ِبَ
وين اأ�سرع من الربيد التقليدي. يُد اْلإِِلْكرُتُ 1/ اْلربمَ

ُع ِمنمَ الربيِد التَّْقليدي �ْسرمَ
مَ
اأ. اأ

 من الربيِد التقليديِّ
ُ

اأ ْبطمَ
مَ
ب. اأ

ْقِليدِي اِبٌه للربيِد التَّ ج. ُم�سمَ

ٌ مليء باملعارف واملعلومات. املمَ نت عمَ 2/ اْلإِْنرتمَ

ِليٌء ِبامْلمَعاِرِف وامْلمَْعُلوماِت اأ. ممَ

ٌق يِّ ب. �سمَ

ُر ج.اآخمَ

ْدرِيُب )196(: التَّ

ِة يحتاج اإىل و�سائل �سريعة ْرعمَ ُر ال�سُّ �سْ 3/ عمَ

ٍة ِريعمَ �ساِئلمَ �سمَ ْحتاُج اإِىلمَ ومَ اأ. يمَ

ٍة ِليممَ ْحتاُج اإِىلمَ و�ساِئلمَ �سمَ ب. يمَ

ن ل رخي�سة الثَّممَ اُج اإِىلمَ و�سائمَ ْحتمَ ج. يمَ

ْوِقٍع ِبالربيِد الإِلكرتويّن يكلف مبلغًا زهيدًا. لمَى ممَ وُل عمَ �سُ 4/ احْلُ

لُِّف مبلغًا زهيدًا اأ. ُيكمَ

اًل لُِّف ممَ ب. ل ُيكمَ

ٍة ِبريمَ اِلغمَ كمَ بمَ ْحتاُج اإِىلمَ ممَ ج. يمَ

الر�سائل  اإر�سال  يِف   وينِّ  اْلإِِلْكرُتُ يِد  مَ اْلربمَ اُم  ْخدمَ ِا�ْستمَ ِكُن  مُيْ  /5

وال�سور وا�ستقبالها.

ْط قمَ ِر فمَ ومَ اِئل وال�سُّ �سمَ اِل الرَّ اأ. اإِْر�سمَ

اِلها ِر وا�ْسِتْقبمَ ومَ ائِل وال�سُّ �سمَ اِل الرَّ ب. اإِر�سمَ

�ساِئِل امْلمَْكُتوبمَة ج. ِا�ْسِتْقباِل الرِّ
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َتيَة ِفي ُجَمٍل ُمِفَيدٍة:   اِْسْتخدِم اْلَكِلَماِت اآْلِ
ويّن : الربيد الإلكرتوين اأ�سرع من الربيد العادي يُد اْلإِِلْكرُتُ مَ اْلربمَ

نت: الذين ل يعرفون ا�ستخدام الإنرتنت اأميون يف هذا الع�سر. ْ اْلإِْنرتمَ

ْوِقع: جل�ست اأمام الإنرتنت بحثًا عن موقع ال�سحف اليومية. ممَ

لَّم: يت�سلم عمر ر�سالة من اأ�سرته. �سمَ تمَ يمَ

ُيْر�ِسل: ير�سل خالد ر�سائله بالإنرتنت.

ْخِدم: ا�ستخدم الإنرتنت يف الإطالع على ال�سحف. ِا�ْستمَ

المَة: ت�سلمت ر�سالة من اأخي. ِر�سمَ

لمَة: لدي ر�سالة م�ستعجلة اأريد اإر�سالها بالربيد الإلكرتوين. ْعجمَ ُم�ْستمَ

ع: ملاذا اأراك مندفعًا نحو الباب ؟ ُمْنِدفمَ

ْدرِيُب )197(: التَّ
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َمِل اآْلِتَية َأِعْد َتْرتيَب اْلُ
ْن ِمْنَها ِفْقَرٍة:   وَكوِّ

اِت  ِليمَ ممَ اِء اْلعمَ ائلمٌَة يِف اإِْجرمَ ٌة همَ ا�ُسوِب ُقْدرمَ ِلْلحمَ  -1

ِة. اِبيَّ �سمَ احْلِ

لمٍَل. �ْسُعُر مِبمَ بًا ول يمَ عمَ ا�ُسوُب تمَ �ْسُكو احْلمَ ول يمَ  -2

ْنواِع 
مَ
ُد اْلأ دِّ عمَ ِة ُمتمَ ْجِهزمَ

مَ
ُد اْلأ دِّ عمَ احلا�ُسوُب ُمتمَ  -3

ظائِف. ُد اْلومَ دِّ عمَ وُمتمَ

اِت  اِمعمَ اِر�ِص واجْلمَ اِلّيًا يِف امْلمَدمَ ٌر حمَ فِّ ومَ ُهو ُمتمَ ومَ  -4

اِتِب. وامْلمَكمَ

لمَى  عمَ ولمَ  �سُ احْلُ ُيريُد  اإِْن�ساٍن  ُكلِّ  لمَى  وعمَ  -5

ا�ِسُبُه. ا�ُسوبًا ُينمَ ارمَ حمَ ْختمَ ْن يمَ
مَ
ا�ُسوِب اأ احْلمَ

فراِد يِف البيوِت.
مَ
ى الأ ٌر ِلدمَ فِّ ومَ ُه ُمتمَ ْل اإِنَّ بمَ  -6

ُة ِمْنُه ِلْلِكباِر  حمَ ا�ْسِتْخداُمُه واِل�ْسِتفادمَ بمَ �سْ
مَ
واأ  -7

اِر. ـغمَ وال�سِّ

ِجيٍز. ْقٍت ومَ ِلياِت يِف ومَ ممَ ِذِه اْلعمَ ُقوُم ِبهمَ وُهومَ يمَ  -8

َساِدَساً: َتْدرِيَباُت اْلِكَتاَبةِ:

تْدرِيُب )198(: الَّ

التتيب:

احلا�سوب متعدد الأجهزة ،متعدد الأنواع، ومتعدد الوظائف.

وهو متوفر حاليًا يف املدار�ص واجلامعات واملكاتب.

بل اإنه متوفر لدى الأفراد يف البيوت.

واأ�سبح ا�ستخدامه وال�ستفادة منه متاحًا للكبار وال�سغار.

للحا�سوب قدرة هائلة يف اإجراء العمليات احل�سابية.

وهو يقوم بهذه العمليات يف وقت وجيز.

ول ي�سكو احلا�سوب تعبًا، ول ي�سعر مبلل.

وعلى كل اإن�سان يريد احل�سول على احلا�سوب اأن يختار حا�سوبًا ينا�سبه.
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 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَلِة اآلتية ِكَتاَبًة:
نت( يِف  ْ ا�ُسوبمَ )الْنرتمَ �ْستْخِدُم احْلمَ 1- هل تمَ

ْيٍء ؟  يِّ �سمَ
مَ
اأ

�سوؤون  كل  يف  احلا�سوب  ا�ستخدم  نعم 

احلياة.

ٍة ؟  رَّ نت يِف اآِخِر ممَ ْ ْمتمَ الإِْنرتمَ تى ا�ْستمَْخدمَ 2- ممَ

ا�ستخدمته قبل �ساعات.

 
ِ
ِا�ْسِتْخدام يِف  ًة  ُعوبمَ �سُ ْدتمَ  جمَ ومَ ْل  همَ  -3

نت ؟  ْ اْلإِْنرتمَ

ل مل اأجد �سعوبة يف ا�ستخدامه.

ْت ؟ ُة اإِْن ُوِجدمَ ُعوبمَ ا ال�سُّ 4- ممَ

...........................................

..........................................

وين ؟  ِريِدكمَ اْلإِلْكرُتُ ا رْقُم بمَ 5- ممَ

...........................................

..........................................

ُل ؟  تَّ�سِ ْن تمَ عمَ ممَ 6- ممَ

ات�سل باأ�سرتي.

يِد  ِ ِباْلربمَ اُلٍة  ِر�سمَ اآِخرمَ  ْيتمَ  لمَقَّ تمَ تمَى  ممَ  -7

الإِلْكرُتويِنّ ؟ 

تلقيت اآخر ر�سالة قبل اأ�سبوع.

ْدرِيُب )199(: التَّ

َلى َعَلْيَك:   اُْكُتْب َما مُيْ
وقد تطور ا�ستخدام احلا�سوب باأجهزته املتعددة، واأنواعه املختلفة 

حتى ظهر الإِنرتنت )�سبكة املعلومات الدولية( من العام 1969م 

م�سطلحًا  )اإِنرتنت(  كلمة  اأ�سبحت  حيث  1996م  العام  وحتى 

معروفًا بني النا�ص يف جميع اأنحاء العامل، وم�ستخدمًا بكرثة؛ لأنه 

الأخرى. لأن كل من  الو�سائل  باملقارنة مع  املالية  النفقات  يوفر 

لديه معلومة اأو خرب اأو اإعالن اأو مقال اأ�سبح ي�سعه على الإنرتنت 

لي�سبح متاحًا لكل من دخل مواقع الإنرتنت.

ْدرِيُب )200(: التَّ
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ِديَثِة،  َداَر ِحواٌر َبْيَنَك وَبْيَ َصِديِقَك َحْوَل َوَساِئل االّتصاِل اْلَ
 َفَماَذا َقاَل لَك َوَماَذا ُقْلَت َلُه؟ 

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

........................................................................................ 

.........................................................................................

.........................................................................................

َساِبعاًَ:
 َتْدرَِيباُت َمَهارَِة اْلَكاَلِم:

ْدرِيُب )201(: التَّ
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داً ُثمَّ َأِجْب َعِن   اِْسَتِمْع ِإَلى النَّصِّ اآلِتي َجيِّ
ِتي َبْعَدُه: اأْلَْسِئَلة الَّ

من  كل  يعرف  واحدة،  قرية  مثل  اليوم  العامل 

ولهذا  اأجزائها،  اأي جزء من  �سيء عن  كل  فيها 

اأ�سبح الإن�سان يف حاجة ما�سة لو�سائل تعينه على 

الت�سال، والتعامل مع كل اأجزائه . فبداأ النا�ص 

يفكرون يف هذه الو�سائل وا�ستغنوا بها عن الو�سائل 

التقليدية القدمية، لبطئها، و�سيق �سعتها.

بالرثيا  والت�سال  بالطائرة  ال�سفر  اأ�سبح  اليوم 

)الهاتف النقال( يف اأي مكان، والر�سائل بالربيد 

الدنيا  كل  مع  التجاري  والتعامل  اللكرتوين، 

بالإنرتنت.

نحن يف ع�سر ال�سرعة، ع�سر النرتنت،  والربيد 

والطائرة ذات  والرثيا،  والكمبيوتر،  اللكرتوين، 

ال�سرعة الأكرب من �سرعة ال�سوت مرات ومرات.

فاأين نحن امل�سلمني من ع�سر ال�سرعة ؟

العامل  مع  لنتعامل  واأدواتنا  اأنف�سنا  حددنا  هل 

باأدواته ؟

ااْلأَ�ْسِئَلة:

التِّ�ساِل  اِئِل  �سمَ ومَ ْن  عمَ النا�ُص  ْغنى  ا�ْستمَ ا  مِلاذمَ  .1

ِة ؟ ْقِليِديَّ التَّ

ا�ستغنى النا�ص عن و�سائل الت�سال التقليدية؛   

لأنهم اخرتعوا و�سائل ات�سال حديثة            

كالهاتف والربيد الإلكرتوين.  

رمَ ؟ �سْ ا اْلعمَ ذمَ فمَ اْلكاِتُب همَ �سمَ ِبمَ ومَ  .2

ع�سر  باأنه  الع�سر  هذا  الكاتب  و�سف   

ال�سرعة.

 ِ
املمَ اْلعمَ ا  ذمَ همَ يِف  هُم  ْنُف�سمَ

مَ
اأ امْلُ�ُسلُمونمَ  ِجُد  يمَ ْينمَ 

مَ
اأ  .3

ِك ؟ رِّ امْلُتمَحمَ

ْسُموِع: َثاِمَناً: َفْهُم امْلَ

ْدرِيُب  )202(: التَّ

يجد امل�سلمون اأنف�سهم يف هذا العامل املتحرك يف موؤخرة الركب.  

ِ التِّ�ساِل؟
املمَ ِة يِف عمَ ممَ ِ املتقدِّ ممَ

ُ
ْكِب اْلأ ُقوا ِبرمَ ْلحمَ ْن يمَ

مَ
ِكُن للُم�ْسِلِمنيمَ اأ ْيفمَ مُيْ كمَ  .4

ميكن للم�سلمني اأن يلحقوا بركب الأم املتقدمة يف عامل الت�سال باحل�سول على   

العلم واملعرفة.  

ْوِلكمَ ؟ ِ ِمْن حمَ
املمَ ُل باْلعمَ تَّ�سِ ْيفمَ تمَ كمَ  .5

اأت�سل بالعامل من حويل عرب الهاتف والربيد الإلكرتوين والإنرتنت.  

ٌة ؟ ثمَ ْم ْحِديمَ
ُ
ٌة اأ ْقليِديَّ اٍل تمَ �ِسيلمَُة اتِّ�سمَ ْيكمَ ومَ دمَ ْل لمَ همَ  .6

لدي و�سيلة ات�سال حديثة.  

نت ؟ ْ عمَ اْلإِْنرتمَ تمَ التَّعاُملمَ ممَ
ْ
اأ دمَ تمَى بمَ ممَ  .7

بداأت التعامل مع الإنرتنت قبل خم�ص �سنوات.   

ِة؟ ائِل التِّ�ساِل التَّقْليِديَّ �سمَ عمَ ومَ نت، والتعاُمِل ممَ ْ عمَ اْلإِْنرتمَ نْيمَ التَّعاُمِل ممَ ْرُق بمَ ا اْلفمَ ممَ  .8

الفرق بني التعامل مع الإنرتنت والتعامل مع و�سائل الت�سال التقليدية، هو ال�سرعة،   

         و�سهولة الت�سال  والتوا�سل مع الآخرين.
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ِحيَحِة   َضَع اْلَعالَمَة )√( َأَماَم اإْلَِجاَبِة الصَّ
ِح  َطأ وَصحِّ اإِلِجاَبِة اخْلَ َأَماَم  َواْلَعاَلَمَة )×( 

َطَأ:  اخْلَ
ٌة يِف ُكلِّ  ْوُجودمَ ُة ممَ ِديثمَ اِل احْلمَ ائُل التِّ�سمَ �سمَ 1.  ومَ

.)√( ِ
املمَ اْلعمَ

اّت�ساُل  ْعِب  ال�سَّ وِمنمَ  وا�ِسٌع   
ِ
اليوم  ُ املمَ عمَ  .2

ْع�ِص )×( عامل اليوم  ـها ِباْلبمَ ْع�سِ ْجزائِه بمَ
مَ
اأ

وا�سع ومن ال�سهل ات�سال اأجزائه بع�سها 

بالبع�ص.

ٍد  دمَ ِبعمَ احلديثُة  اِلت�ساِل  ائُل  �سمَ ومَ ِر  فَّ ومَ تمَ تمَ ل   .3

ِة )√(. كاٍف يِف املُْجتمعاِت الإِ�سالميَّ

نْيمَ  بمَ ْت  بمَ رَّ قمَ احلديثُة  اْلت�ساِل  ائُل  �سمَ ومَ  .4

ا�ِص )√(. النَّ

ٌب  بمَ �سائِل الت�ساِل �سمَ ْع�ِص ومَ �ْسعاِر بمَ
مَ
اْرِتفاُع اأ  .5

ا )√(. ِرهمَ فُّ ومَ  تمَ
ِ
م دمَ �ْسباِب عمَ

مَ
ِمْن اأ

يِف  ِر  ْمِبُيوتمَ واْلكمَ اِتِف  الهمَ ِا�ْستمَِخداُم  ِكُن  مُيْ  .6

ْعِليِم )√(. التَّ

رْبمَ  عمَ اإِلَّ  اِتِف  ِباْلهمَ ديُث  احْلمَ اْلآنمَ  ِكُننا  مُيْ ل   .7

ِة يِف امْلُُدِن )×(  �ِسرمَ اِتِب التِّ�ساِل املُْنتمَ كمَ ممَ

ميكننا الآن احلديث بالهاتف مبا�سرًة.

يِف  ِة  ْرعمَ ِبال�سُّ ُز  يَّ ممَ تمَ يمَ ُر  ا�سِ احلمَ ُر  الع�سْ  .8

الِت )√(. ا�سمَ اِل واملُومَ التِّ�سمَ

ْدرِيُب )203(: التَّ

يِه ُكلُّ َوِسيَلٍة  ِكُن َأْن ُتَؤدِّ ا مُيْ ْدَوَل اآلِتي ِبَ  اِْمأل اْلَ
 :) َقلِّ )َثالَث وَظائَف َعَلى اأْلَ

الوظيفةالوسيلة

االتصال – االستقبال – التصوير.الهاتُِف

إرسال الرسائل – استقبال الرسائلالبريُد اإلِلكترونيًّ

الرسائل – البحوث – الصحف - الكتباإلِنترنت

الخبار – البرامج الثقافية واالجتماعية والرياضية.التِّلْفاز

ْدرِيُب )204(: التَّ
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)أ( َأَجْب َعِن اأَلْسئَلِة اآْلِتَيِة:
ِتكمَ ؟ �ْسرمَ

ُ
ىل اأ ْيفمَ ُتْر�ِسُل ر�سائلمَكمَ اإِ كمَ  .1

بالربيد  اأ�سرتي  اإىل  ر�سائلي  اأر�سل   

الإلكرتوين.

؟  ِديثٌة  حمَ اتِّ�ساٍل  و�سائُل  ُهناكمَ  ْل  همَ  .2

اْذُكْرها.

حديثة  ات�سال  و�سائل  هناك  نعم،   

هي: الهاتف النقال والإنرتنت.

يُد  ِ اْلربمَ التِّ�ساِل:  يِف  ُع  �ْسرمَ
مَ
اأ يُّهما 

مَ
اأ  .3

ِنت ؟ ْ  الإِْنرتمَ
ِ
م

مَ
وينُّ اأ اْلإِِلْكرُتُ

من  الت�سال  يف  اأ�سرع  الإنرتنت   

الربيد الإلكرتوين.

ائلمَُهْم  �سمَ رمَ ُيْر�ِسلونمَ  ا�ُص  النَّ انمَ  كمَ ْيفمَ  كمَ  .4

ي ؟ ْرِن امْلمَا�سِ يِف اْلقمَ

يف  ر�سائلهم  ير�سلون  النا�ص  كان   

القرن املا�سي بالربيد العادي.

ْقِومُي : َتاِسَعاً: التَّ

نت ؟ ْ ائدمَ اْلإِْنرتمَ ومَ ُاْذُكْر فمَ  .5

من فوائد الإنرتنت: �سهولة الت�سال بالآخرين، �سرعة اإر�سال الر�سائل، و�سرعة تلقي  

الرد عليها، الدخول على املواقع املختلفة.

ٍة: ٍل ُمفيدمَ اِت الآتيةمَ يِف ُجممَ دمَ  امْلُْفرمَ
ِ
)ب( ِا�ستخدم

التِّ�سالُت: ي�سمى هذا الع�سر بع�سر الت�سالت.

رائُط: يقوم النا�ص بت�سجيل ما يريدون الحتفاظ به على �سرائط ت�سجيل. �سمَ

ُة: انت�سرت الأجهزة الإلكرتونية احلديثة. ْجِهزمَ
مَ
اْلأ

ة: هل �سددت فاتورة الهاتف ؟ اُتورمَ فمَ

ب: يقوم املدرب بتدريب الدار�سني على ا�ستخدام الإنرتنت. رِّ مْلُدمَ امَ

ِليَّة: ميكن للحا�سوب اأن يقوم باإجراء العمليات احل�سابية املعقدة يف ثواٍن معدودة. ممَ اْلعمَ
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ْهِر1)1(   ِرْحَلٌة ِإَلى َشاِطِئ النَّ
اِن  زَّ ِدقاِء اإِىلمَ خمَ �سْ

مَ
ْوِعُد ِرْحلمَِة اْلأ انمَ ممَ ما حمَ ِعْندمَ

ِدِيقِه  و�سمَ فى  طمَ ُم�سْ نْيمَ  بمَ دارمَ  ْوِلياِء، 
مَ
اْلأ ِل  بمَ جمَ

واُر التَّايِل : ْحلمَِة احْلِ ِن الرِّ رمَ امل�سوؤوِل عمَ ُعممَ

ْيٍء ؟ ْل تَّ اإِْعداُد ُكلِّ �سمَ ى : همَ فمَ طمَ ُم�سْ

ُكوُن  تمَ و�سمَ ْيٍء،  �سمَ ُكلَّ  ْدنا  ْعدمَ
مَ
اأ ْد  قمَ لمَ ْم،  عمَ نمَ  : عمر 

ا . ْوِعِدهمَ ْحلمَُة يِف ممَ الرِّ

 ؟
ِ
عام ْدت ِمنمَ الطَّ ْعدمَ

مَ
ا اأ اذمَ ى: ممَ فمَ طمَ ُم�سْ

باِح  ال�سَّ ُمْنُذ  اِر  الإِْفطمَ اممَ  عمَ طمَ ْدنا  ْعدمَ
مَ
اأ  : عمر 

بَّى         وامْلُرمَ ْبِز  اخْلُ  : ِمنمَ  ُن  تمَكوَّ يمَ ومَ اْلباِكِر، 

ْد  قمَ فمَ داِء  اْلغمَ اُم  عمَ طمَ ا  مَّ
مَ
اأ ِة،  ْهومَ والقمَ رِي،  �سِ والعمَ

ْقِدمِيه  وتمَ ْبِخِه،  ِبطمَ ا  الئنمَ ُزممَ ِمْن  ِريقًا  فمَ لَّْفنا  كمَ

اِن . زَّ ا ِبِجواِر اخْلمَ نمَ لمَ

الَِّذي  اِئق  ال�سَّ عمَ  ممَ ْقُتْم  اّتفمَ ْل  همَ ى:  فمَ طمَ ُم�سْ

اِن ؟ زَّ ُخذنا اإِىلمَ اخْلمَ
ْ
اأ يمَ �سمَ

ةمَ  اعمَ ِلتِه ال�سَّ افمَ ُر ِبحمَ ْح�سُ يمَ ائُق �سمَ ْم، ال�سَّ عمَ عمر : نمَ

ٌة  ِبريمَ اِفلٌة كمَ احًا، وِهيمَ حمَ بمَ فمَ �سمَ �سْ ةمَ والنِّ اِبعمَ ال�سَّ

ًة وِع�ْسريمَن راِكبًا . ْم�سمَ �ِسُع خمَ تمَ

ُدنا ِع�ْسُرونمَ  دمَ ٌة، عمَ اِفلٌة ُمنا�ِسبمَ ِي حمَ ى:  همَ فمَ طمَ ُم�سْ

نا . عمَ ْحِمُلها ممَ نمَ اُء الَِّتي �سمَ �ْسيمَ
مَ
نا اْلأ عمَ ْخ�سًا، وممَ �سمَ

ْينا . دمَ لمَ ُم�ْسِكلمَةمَ لمَ �ِسُعنا ومَ تمَ عمر : احلافلُة �سمَ

ْحلمَِة ؟ ج الرِّ اممَ ْرنمَ ْن بمَ ا عمَ اذمَ ممَ ى: ومَ فمَ طمَ ُم�سْ

انمَ  كمَ ممَ ْنِعدُّ  �سمَ ًة  رمَ ا�سمَ ُمبمَ وِل  اْلُو�سُ ْعدمَ  بمَ  : عمر 

ارِة  ِبِزيمَ ُقوُم  نمَ ُثمَّ   ، اْلُفُطورمَ اوُل  تنمَ نمَ ومَ لو�ِص،  اجْلُ

ْهِر،  النَّ اِطِئ  �سمَ لمَى  عمَ لُو�ِص  واجْلُ اِن،  زَّ اخْلمَ

ِماكِن 
مَمَ
اْلأ يِف  ا  همَ ُيِجيُدونمَ مِلمَْن  ِة  باحمَ وال�سِّ

ُهناكمَ   ، ْهِر  الظُّ دمَ �سالِة  ْبعمَ ومَ لمَها،  ِة  �سمَ �سَّ امْلُخمَ

.1( بتصرف من االنترنت( 1

اِد�َسُة اْلَوْحَدُة ال�سَّ

 { ِرْحالٌت }

رمَ سْ � ث عمَ اِل ث ُص ال ْر� دَّ ال

ُة  ُكُون اْلُفْر�سمَ تمَ �سمَ مالِء، ومَ ِميُع الزُّ ايِفٌّ ّتْرِفيهيٌّ ُي�ساِرُك فيِه جمَ قمَ ٌج ثمَ ْرناممَمَ بمَ

دِهْم،  اِة يِف ِبالمَ يمَ ظاِهِر احْلمَ ْع�ِص ممَ بمَ ْخباِر ، ومَ
مَ
ْقدمِي اْلأ ُهْم ِلتمَ ًة اأماممَ ُمتاحمَ

الِة  ْعدمَ �سمَ ُفو�ِص . وبمَ ِة يِف النَّ ْهجمَ اِل اْلبمَ �ِص اإِْدخمَ رمَ ْرفِيهيٌّ ِبغمَ وُهناكمَ جانٌب تمَ

قاِت  امْلُ�سابمَ ْنواِع 
مَ
اأ ْع�ِص  بمَ ِة  �سمَ ارمَ ممَ مِبُ ُقوُم  نمَ ومَ  

ِ
م دمَ اْلقمَ ةمَ  ُكرمَ ُب  ْلعمَ نمَ �سمَ ِر  �سْ اْلعمَ

ِة . يَّ يا�سِ الرِّ

الهداف:

تهدف هذه الوحدة اإىل:

1- تقدمي مو�سوع عن رحلة يقوم بها الطالب اإىل �ساطئ النهر ، ورحلة نيلية.

، فهمًا �سليمًا يف نطق يو�سح  به  والتاأثر  الن�ص املقروء  2- تدريب الطالب على فهم 

املعنى ويقر به ، ويلتزم ب�سروط القراءة اجليدة.

 ، عليها  والتعرف   ، فهمها  بق�سد  باملو�سوع  ال�سلة  ذات  املفردات  بع�ص  تقدمي   -3

والقدرة على ا�ستخدامها.

4- تدريب الطالب على تطبيق اأمناط من الرتاكيب.

5- تعزيز معرفة الطالب بدخول حروف اجلر على الأ�سماء وجرها لها.

6- اإقدار الطالب على ا�ستعمال القو�سني يف الكتابة.
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مالِء . ى الزُّ ُبوًل لمَدمَ ِجُد قمَ يمَ ناِمجمَ ُمْنا�ِسٌب ، و�سمَ ْ نَّ اْلربمَ
مَ
ُظنُّ اأ

مَ
ى: اأ فمَ طمَ ُم�سْ

ا ُن�ْسِرْع ا�سِتْعدادًا  يَّ ْت، همَ ِدممَ ْد قمَ ا ِهيمَ احْلاِفلمَُة قمَ  ... همَ
ُ
عمر : اإِْن �ساءمَ اهلل

ْبِخ ، واملوادَّ  اِت الطَّ ومَ دمَ
مَ
اأ ةمَ ، ومَ يَّ ْر�سِ

مَ
اِر�صمَ الأ ْدِخلوا امْلمَفمَ

مَ
اِن، اأ زَّ هاِب اإِىلمَ اخْلمَ ِللذَّ

ْعدمَ ذِلكمَ . بوا بمَ ًل ، ُثمَّ اْركمَ وَّ
مَ
اِفلِة اأ ةمَ يِف احْلمَ الغذائيَّ

ا .  ا ِبنمَ يَّ ى: همَ فمَ طمَ ُم�سْ
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 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَلِة اآلتَيِة :
ْحلمَُة ؟ ْينمَ كانِت الرِّ

مَ
اإِىلمَ اأ  .1

جبل  خزان  اإىل  الرحلة  كانت   

الأولياء.

ْحلمَِة ؟ َّ اْلإِْعداُد ِللرِّ ْيفمَ تمَ كمَ  .2

طعام   باإعداد  للرحلة  الإعداد  ت   

�سائق  مع  والتفاق  الإفطار، 

احلافلة.

داِء ؟  اْلغمَ
ِ
عام وا باإِْعداِد طمَ ِن الَّذين ُكلِّفمَ ممَ  .3

طعام  بطبخ  الزمالء  بع�ص  كلف   

الغذاء، وتقدميه.

داءمَ ؟ ُلونمَ اْلغمَ ناومَ تمَ يمَ ْينمَ �سمَ
مَ
اأ  .4

ْدِريباُت التَّ

أوَّاًل : َأْسئَلُة االِْسِتيعاِب :

ْدرِيُب )205(: التَّ

�سيتناول الأ�سدقاء طعام الغداء بجوار خزان جبل الأولياء.  

ْحلمَِة ؟ ْفْراِد الرِّ
مَ
ُد اأ دمَ ْم عمَ كمَ  .5

عدد اأفراد الرحلة ع�سرون فردًا.  

ْحلمَِة. يُّ ِللرِّ يا�سِ ُج الرِّ ناممَ ْ ا اْلربمَ ممَ  .6

الربنامج الريا�سي للرحلة ال�سباحة ملن يجيدونها، ويف الأماكن املخ�س�سة لها،     

وكرة القدم وبع�ص امل�سابقات الريا�سية.  

ِفيِهيَّ ؟ ْ الرتَّ جمَ الثَّقايِفَّ ومَ ناممَ ْ مونمَ اْلربمَ دِّ ِن الَّذينمَ ُيقمَ ممَ  .7

يقوم جميع اأفراد الرحلة بتقدمي الربنامج الثقايف والرتفيهي.  

ْحلمَِة ؟ ُة ِمْثِل هِذِه الرِّ ائدمَ ا فمَ ممَ  .8

فائدة مثل هذه الرحلة اإدخال البهجة وامل�سرة يف نفو�ص اأفراد الرحلة.  



225

  

 



  

  

   
        x          √    

     

                         

                         

                               

                   

                        

                          

                         

                   

َطَأ: ِح اخْلَ ِحيَحِة ، واْلعالَمَة )x( َأَماَم اْلِعباَرِة اخْلاِطَئِة، وَصحِّ  َضَع اْلَعالَمَة )√( َأماَم اْلِعباَرِة الصَّ
اًء )x(. بل �سيخرجون اإىل الرحلة �سباحًا. �سمَ ْحلمَِة ممَ الوؤُه اإِىلمَ الرِّ ُر وُزممَ ْخُرُج ُعممَ يمَ �سمَ  .1

ًا )√(. ْخ�سمَ ْحلمَِة ِع�ْسُرونمَ �سمَ اِد الرِّ ْفرمَ
مَ
ُد اأ دمَ عمَ  .2

اِطِئ )x(. ت اإعداد الربنامج قبل بداية الرحلة. ِدقاُء اإِىلمَ ال�سَّ �سْ
مَ
لمَ الأ �سمَ ْن ومَ

مَ
ْعدمَ اأ ْحلمَِة بمَ ُج الرِّ اممَ ْرنمَ َّ اإِْعداُد بمَ تمَ  .3

ِتعًا )√(. ْحلمَِة مُمْ ُج الرِّ اممَ ْرنمَ انمَ بمَ كمَ  .4

لَِّة )x(. مل تكن مباراة كرة ال�سلة �سمن الربنامج. ِة ال�سَّ ُج ُمباراًة يِف ُكرمَ ناممَ ْ نمَ اْلربمَ مَّ تمَ�سمَ  .5

ْم�ِص )√(. غيِب ال�سَّ ْبلمَ ممَ اِطئمَ قمَ الوؤُه ال�سَّ ُزممَ رمَ عمُر ومَ ادمَ غمَ  .6

ِر )x(. بل بداأ الربنامج الثقايف بعد �سالة الع�سر.  �سْ الِة اْلعمَ بلمَ �سمَ ُج الثَّقايِفُّ قمَ ناممَ ْ اأ اْلربمَ دمَ بمَ  .7

ِعيدًا )√(. ْومًا �سمَ ِميُع يمَ ى اجْلمَ �سمَ قمَ  .8

ْدرِيُب )206(: التَّ
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  اِْمأَل اْلَفراَغ فيما َيْأِتي ِبَكِلمٍة ُمَناِسَبٍة :
ْوِلياِء .

مَ
ِل الأ بمَ ا يِف رحلة اإِىلمَ خزان جمَ ْجنمَ رمَ خمَ  .1

رِي . �سِ لْوى واْلعمَ ْبِ واحْلمَ ْبِز واجْلُ اُم الإِْفطاِر ِمن اخْلُ عمَ يتكون طمَ  .2

قْدمِيِه . ، واإِْعداِدِه، وتمَ
ِ
عام ْبِخ الطَّ مالِء ِبطمَ قاممَ عدد ِمنمَ الزُّ  .3

ًا ومَ ترفيهيًا. اِفيَّ قمَ ًا ثمَ ْرناجممَ ْدنا بمَ ْعدمَ
مَ
اأ  .4

ْهِر .  ِبِرْحلمٍَة اإِىلمَ �ساطئ النَّ
ِ
ام لى اْلِقيمَ مالِء عمَ ٌد من الزُّ دمَ فكر عمَ  .5

ِفيِهيِّ . ْ ِج الرتَّ اممَ نمَ ْ ِة يِف اْلربمَ كمَ ًة للجميِع ِلْلُم�سارمَ ِت الفر�سة ُمتمَاحمَ انمَ كمَ  .6

ِميِع . ُج قبوًل وا�ْسِتْح�سانًا منمَ اجْلمَ دمَ الربناممَ جمَ ومَ  .7

ْم�ِص . ْبلمَ مغيب ال�سَّ ْحلمَِة قمَ ُعْدنا ِمنمَ الرِّ  .8

َرَداِت: َثاِنيَا : َتّدرِيَباُت امْلْف

ْدرِيُب )207(: التَّ
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َمَل َكَما ِفي امْلَِثال :  َأْكِمِل اْلُ
املثاُل :

َعام( )الطَّ

 ؟
ِ
عام ْدُتْ ِمنمَ الطَّ ْعدمَ

مَ
ماذا اأ

)اْلُكتُب(

1 – ماذا اأعددت من الكتب ؟

اب( رمَ  )ال�سَّ

2 – ماذا اأعددت من ال�سراب ؟

اق( ْورمَ
مَ
 )الأ

4 – ماذا اأعددت من الأوراق ؟

راِكيِب: َثالثاً: َتْدرِيباُت التَّ

ْدرِيُب )208(: التَّ

 )النُُّقود(

4 – ماذا اأعددت من النقود ؟

 )امْلالِب�ص(

5 – ماذا اأعددت من املالب�ص ؟

اِمج( مَ  )اْلربمَ

6 – ماذا اأعددت من الربامج ؟

ْلعاب(
مَ
ْلأ  )امَ

7 – ماذا اأعددت من الألعاب ؟

ام( عمَ )الطَّ

8 – ماذا اأعددت من الطعام ؟
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َمَل َكَما ِفي امْلَِثاِل :   َأْكِمِل اْلُ
املثال :

)َاْلاِفَلة (
ْينا ُم�ْسِكلمٌَة . دمَ ْي�صمَ لمَ �ِسُعنا ولمَ تمَ اِفلمَُة �سمَ ِن احْلمَ اإِذمَ

ْيُت( )البمَ

1 – اإذن البيت �سي�سعنا ولي�ص لدينا م�سكلة.

ُة( بمَ  )امْلْكتمَ

2 – اإذن املكتبة �ست�سعنا ولي�ص لدينا م�سكلة.

ُة( ْلقاعمَ  )امَ

3 – اإذن القاعة �ست�سعنا ولي�ص لدينا م�سكلة.

ْدرِيُب )209(: التَّ

ُة( ارمَ يَّ  )ال�سَّ

4 – اإذن ال�سيارة �ست�سعنا ولي�ص لدينا م�سكلة.

مْلمَكاُن(  )امَ

5 – اإذن املكان �سي�سعنا ولي�ص لدينا م�سكلة.

ُة( ْجرمَ  )امَحْلُ

6 – اإذن احلجرة �ست�سعنا ولي�ص لدينا م�سكلة.

ـالمَُة(  )ال�سَّ

7 – اإذن ال�سالة �ست�سعنا ولي�ص لدينا م�سكلة.

اِفلمَُة(  )امَحْلمَ

8 – اإذن احلافلة �ست�سعنا ولي�ص لدينا م�سكلة.
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                                       اَِقْرأ َما َيْأِتي، ُثمَّ اْمأل اْلَفَراَغ 

َكَما ِفي امْلَِثاِل :

ْملمَُة رِّاجْلُ ْرُف اجْلمَ رِّال�ْسُم امْلمَْجُروُرحمَ ُة اجْلمَ الممَ عمَ

ْهِر اِطِئ النَّ ْحلمَِة اإِىلمَ �سمَ ْوِعُد الرِّ انمَ ممَ اِطِئاإِىلاملثال :حمَ ة�سمَ �ْسرمَ اْلكمَ

اِكِر . اِح اْلبمَ بمَ ْدنا الإِْفطارمَ ُمْنُذ ال�سَّ ْعدمَ
مَ
الك�سرةال�سباحمنذ1 – اأ

ا . ْوِعدهمَ ْحلمَُة يِف ممَ تُكوُن الرِّ الك�سرةموعديف2 – �سمَ

اِء . دمَ الِء باإِْعداِد اْلغمَ ممَ ًا ِمنمَ الزُّ ِريقمَ لَّْفنا فمَ الك�سرةالزمالءمن3 – كمَ

اِن . زََّّ اِر اخْلمَ اُء ِبِجومَ الك�سرةجوارب4 – �سيكوُن اْلغدمَ

ْزاِن . ىلمَ اخْلمَ ائُق اإِ ُذنا ال�سَّ اأخمَ يمَ الك�سرةاخلزاناإىل5 – �سمَ

ْحلِة ؟ ِج الرِّ ْرناممَ ْن بمَ ا عمَ اذمَ الك�سرةبرنامجعن6 – ممَ

لمَى ال�ّساِطِئ . ُلو�صمَ عمَ ُج اجْلُ ناممَ ْ ُن اْلربمَ مَّ تمَ�سمَ الك�سرةال�ساطئعلى7 – يمَ

َراِبَعًا :
رِّ: ْحو: ُحرُوُف اْلَ  َتْدرِيَباُت النَّ

ْدرِيُب )210(: التَّ

ْدرِيُب التَّ
:)211(

رِّ امْلَُناِسِب  اْمأل اْلَفَراَغ ِبَوْضِع َحْرِف اْلَ
ا َبْيُ اْلَقْوَسْيِ َكَما ِفي امْلَِثاِل :  ِمَّ

)يف / اإىل / من( ِد .   �ُسونمَ اإِىلمَ امْلمَْعهمَ رِّ لمَ امْلُدمَ �سمَ امْلَِثاُل : ومَ

)اإىل / من / يف( ِة .  ِديقمَ ُه يف احْلمَ دقاءمَ �سْ
مَ
لمَ حممٌد اأ قابمَ  .1

)عن / على / يف( رِة .  بُّومَ ْر�صمَ على ال�سَّ ْكتب خاِلٌد الدَّ يمَ  .2

)من / يف / اإىل( خرًا . 
مَ
اأ ْجُت من املنزِل ُمتمَ رمَ خمَ  .3

)على / ِل / ِب( ةمَ بالقلِم .  �سالمَ تمَبمَ �سمرٌي الرِّ كمَ  .4

ارةمَ من امْلمَْعِر�ِص .)يف / من / عن( يَّ ى ِزياٌد ال�سَّ ِا�ْسرتمَ  .5

)عن / من / ِل( ِديِقِه .  عيٌد عن �سمَ ا �سمَ فمَ عمَ  .6

)اإىل / يف / ِل( ِة .  را�سمَ ِد للدِّ ْقُت ِبامْلمَْعهمَ ِاْلتمَحمَ  .7

)يف / اإىل / من( ِد .   لمَ خالٌد اإىل امْلمَْعهمَ �سمَ ومَ  .8
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ِتي َبْعَدُه:  اِْقَرَأ النَّصَّ اآلِتي ُثمَّ َأِجْب َعِن اأْلَْسئَلِة الَّ
اممَ  لمَيْنا اْلِقيمَ ُح عمَ ِ ْقرتمَ اِل�سنِيمَ يمَ ِد اجْلمَ حمَ

مَ
اأ ا بمَ ِة، اإِذمَ ِديقمَ ُر يِف احْلمَ اممَ �سمَ تمَ ا ُجُلو�سًا نمَ ا ُكنَّ ْيْنممَ بمَ

ْرنا  دَّ وقمَ اح،  اِلْقرِتمَ لمَى  عمَ ْقنا  وافمَ فمَ ِق،  ْزرمَ
مَ
اْلأ يِل  النِّ ْهِر  نمَ لمَى  عمَ ارمَ  �ِسنَّ اِن  اإِىلمَ خزَّ ِبِرْحلٍة 

ْخ�سًا . رمَ �سمَ �سمَ ةمَ عمَ ْم�سمَ ُدنا خمَ دمَ انمَ عمَ كمَ ٍة، ومَ اممَ اإِقمَ  ومَ
ٍ
ام عمَ طمَ الٍت ومَ ا�سمَ ومَ ْحلمَِة ِمْن ممَ كاِليفمَ الرِّ تمَ

ْحلمَِة؛  ِللرِّ ِلالإِْعداِد  اٍت  موعمَ ْ جممَ ثمَالِث  اإِىلمَ  نا  ْنُف�سمَ
مَ
اأ ْمنا  �سَّ وقمَ ْحلمَِة،  الرِّ ْوِعدمَ  ممَ ْدنا  دَّ حمَ

ٍة  اِلثمَ ٍة ثمَ ُموعمَ ْ ْوِزيِعِه، وجممَ  وتمَ
ِ
ام عمَ ى لإِْعداِد الطَّ ْخرمَ

ُ
ْحتاُج اإِلْيِه، واأ اِء ما نمَ جمموعٍة ِل�سرمَ

لمَْيِه . اِف عمَ ِفِيهيِّ والإِ�ْسرمَ ْ ايِفِّ والرتَّ ِج الثَّقمَ اممَ نمَ ْ اِد اْلربمَ لإِْعدمَ

ْت  قمَ ْغرمَ ارمَ يِف ِرْحلمٍَة ا�ْستمَ اِن �ِسنَّ زَّ ْجهنا اإِىلمَ خمَ وَّ اِفلمًَة وتمَ ْرنا حمَ جمَ
ْ
اأ ِد ا�ْستمَ دَّ  امْلُحمَ

ِ
ْوم يِف اْليمَ ومَ

راءمَ . �سْ اِرعمَ اخْلمَ ى وامْلمَزمَ ْدنا ِخاللمَها امْلُُدنمَ واْلُقرمَ اٍت، �ساهمَ اعمَ عمَ �سمَ ْربمَ
مَ
اأ

َخاِمَسًا : َتْدرِيباَُت اْلِقرَاَءِة:

ْدرِيُب )212(: التَّ
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ِة  ِديقمَ احْلمَ يِف  هار  النَّ ْينا  ْم�سمَ
مَ
واأ  ، انمَ زُّ اخْلمَ ا  ْرنمَ زمَ

اِن . زَّ المَ اخْلمَ ْهِر �ِسممَ اِطِئ النَّ لمَى �سمَ ى عمَ اْلُكرْبمَ

ًة  ْرِفِيِهيَّ تمَ ًة  يَّ افمَ قمَ ثمَ ًة  ْم�ِسيمَ
مَ
اأ ا  ْمنمَ قمَ

مَ
اأ اِء  امْلمَ�سمَ يِف 

ها  رمَ �سمَ حمَ ْحلمَِة، ومَ اِء الرِّ ْع�سمَ
مَ
ِميُع اأ ها جمَ كمَ ِفيمَ ارمَ �سمَ

اٍد  نمَ يِف  ا  نمَ ْيلمَتمَ لمَ وِبْتنا  ِة،  امْلمَِدينمَ اِن  �ُسكَّ ِمْن  ٌد  دمَ عمَ

ِة . يٍّ ِبامْلمَِدينمَ ِريا�سِ

اإِىلمَ  ُعْدنا  ومَ  ، اِفلمَةمَ احْلمَ ا  ِكْبنمَ رمَ اِح  بمَ ال�سَّ يِف  ومَ

. 
ِ
ْرُطوم اخْلُ

االأَ�ْسَئَلُة :

ُرونمَ ؟ اممَ �سمَ تمَ اِل�ُسونمَ يمَ انمَ اجْلمَ ْينمَ كمَ
مَ
اأ  .1

حديقة  يف  يت�سامرون  اجلال�سون  كان   

حيهم.

اممَ ِبِرْحلمٍَة ؟ لمَْيهِم اْلِقيمَ حمَ عمَ مَ ِن اْقرتمَ ممَ  .2

اقرتح اأحدهم عليهم القيام برحلة.  

احمَ ؟ ِبُلوا الْقرِتمَ ْل قمَ همَ  .3

نعم، قبلوا القرتاح.  

اِح ؟ بُوِل اِلْقرِتمَ ْعْد قمَ ُلوا بمَ عمَ ا فمَ اذمَ ممَ  .4

اإىل  اأنف�سهم  ق�سموا  القرتاح  قبول  بعد   

ثالث جمموعات.

ْحلمَِة ؟ ُج الرِّ اممَ ْرنمَ انمَ بمَ ا كمَ اذمَ ممَ  .5

اإقامة  الكربى،  النهار يف احلديقة  زيارة اخلزان، وق�ساء  الرحلة:  برنامج  كان   

اأم�سية  ثقافية ترفيهية يدعى لها �سكان املدينة.

ةمَ ؟ ِفيِهيَّ ْ ةمَ الرتَّ ةمَ الثقافيَّ ْم�ِسيمَ
ُ
اُموا الأ قمَ

مَ
ْينمَ اأ

مَ
اأ  .6

اأقاموا الأم�سية الثقافية، يف اأحد اأندية املدينة.  

ِة ؟ ِة الثَّقاِفيَّ ْم�ِسيمَ
ُ
موا يِف الأ دَّ ا قمَ اذمَ ممَ  .7

قدموا يف الأم�سية الثقافية الرتفيهية: م�سرحية وفا�ساًل غنائيًا وكلمات ترحيبية   

وفكاهة.  

ْحلِة ؟ اِن الرِّ كمَ ِتمُّ اْخِتياُر ممَ ا�ٍص يمَ �سمَ
مَ
يِّ اأ

مَ
لمَى اأ عمَ  .8

يتم اختيار مكان الرحلة بناًء على الهدف منها.  
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العبارِة  َأَماَم   )√( اْلَعالَمَة  َضِع   
ا َيْأِتي:  َتُه َخطٌّ ِمَّ امُلَناِسَبِة مِلَا َتْ

: رونمَ تمَ�ساممَ �سدقاُء يمَ
مَ
1/ الأ

    )    ( ٍة  ِزنمَ حُمْ وعاٍت  ْو�سُ ممَ يِف  ثونمَ  دَّ تمَحمَ يمَ اأ. 

لمَى  عمَ رورمَ  ال�سُّ يدخل  ِفيما  ثونمَ  يتحدَّ ب. 

ْنُف�ِسِهم )√(
مَ
اأ

ٍة )   ( رْيِ ُمِهمَّ ْو�سوعاٍت غمَ ثون يِف ممَ ج. يتحدَّ

اممَ ِبِرْحلمٍَة:  ِدقاِء اْلِقيمَ �سْ
مَ
ُد الأ حمَ

مَ
حمَ اأ مَ 2/ ِاْقرتمَ

        )√( ِبِرْحلمٍَة   
ِ
ِباْلِقيام لمَْيِهْم  عمَ �سارمَ 

مَ
اأ اأ.  

ُهْم ِباْلُوقوِف )   ( رمَ ممَ
مَ
ب. اأ

ْحلمَِة )   ( ُروِج يِف الرِّ ُهْم ِمنمَ اخْلُ رمَ ذَّ ج. حمَ

اِح:  لمَى اِلْقرِتمَ قمَ اجلميُع عمَ افمَ 3/ ومَ

لمَبمَ ِمْنُهم )   ( ا طمَ وا ممَ �سُ فمَ اأ. رمَ

لمَبمَ ِمْنُهْم )√( ا طمَ لمَى ممَ ُقوا عمَ افمَ ب. ومَ

لمَبمَ ِمْنهُم )   ( ا طمَ لمَى ممَ وا عمَ �سُ مَ ج. ِاْعرتمَ

ْحلمَِة:  اِليفمَ الرِّ كمَ اُء تمَ ِدقمَ �سْ
مَ
رمَ الأ دَّ 4/ قمَ

ِة )   ( ْفعمَ اْلِقيممَ ا ا�ْستمَطاُعوا دمَ ْحلمَِة )√(       ب. ممَ ُة ِللرِّ ُة املاِليَّ ْكِلفمَ نُوا التَّ يَّ اأ. بمَ

دِقاِئِهم )   ( �سْ
مَ
عمَ اأ ُروجمَ ممَ وا اخْلُ �سُ فمَ ج. رمَ

ْحلمَِة: ْوِعدمَ الرِّ ْدنا ممَ دَّ 5/ حمَ

ْيِه )   ( ْحتاُج اإِلمَ ا نمَ ا ممَ نَّ يَّ ا )√( ج. بمَ روِج ِفيهمَ ْقتمَ اخْلُ ا ومَ نَّ يَّ ُجوِع ِمْنها )   ( ب. بمَ ْقتمَ الرُّ ا ومَ نَّ يَّ اأ. بمَ

ْدرِيُب )213(: التَّ
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 اِْسَتْخِدِم امْلُْفَرداِت َواْلِعَباَراِت اآلتيَة ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدٍة: 

اجلملُةالكلمُة / العبارُة

يُّنا حينا ميتاز بوفرة املوا�سالت.1. حمَ

ُموعاٌت ْ ق�سم الأ�ستاذ الطالب على ثالث جمموعات.2. جممَ

ِ
عام ْوِزيُع الطَّ يقوم الأغنياء بتوزيع الطعام على الفقراء.3. تمَ

ِفيهيُّ ْ ُج الرتَّ ناممَ ْ كان الربنامج الرتفيهي رائعًا.4. اْلربمَ

قمَ ْغرمَ ا�ستغرقت الرحلة �سبع �ساعات.5. ِا�ْستمَ

حتدثنا خالل الرحلة عن اأمور تهمنا.6. ِخاللمَ 

ى ْم�سمَ
مَ
اأم�سى ال�سباب وقتًا جمياًل.7. اأ

ْدرِيُب )214(: التَّ
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ْرِقيِم : اِْقرْأ ِما َيْأِتي، َوالِحْظ َعالَمَة التَّ
ًة( . ًة ِقْطعمَ ْعُتُه اإربًا )ِقْطعمَ طَّ قمَ

ُد  ُيوجمَ كانمَ  )اإِن  ْدِق  ال�سِّ ِباإِْخواِن  لمَْيكمَ  عمَ

. ) اإِخواٌن �ساِدُقونمَ

َساِدَسًا : 
َتْدرِيَباُت اْلِكَتاَبةِ:

ْدرِيُب )215(: التَّ

ا َيْأِتي : ِحيح ِمَّ    َضِع اْلَقْوَسْيِ ِفي امْلََكاِن الصَّ
ِة( يِف النُُّفو�ِص . ْرحمَ ِة )اْلفمَ ْهجمَ اِل اْلبمَ �ِص اإِْدخمَ رمَ ْرِفيهيٌّ ِبغمَ اِنٌب تمَ هُناكمَ جمَ

الِء . ممَ ًة( ِمنمَ الزُّ قمَ بُوًل  )ُموافمَ ِجُد الربنامُج قمَ يمَ �سمَ

ْدرِيُب ) 216(: التَّ
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ا َيِلي :   اُْكُتْب َعْن ِرْحَلٍة ُقْمَت ِبها َمَع ُزَمالِئَك، ُمْسَتِعينًا ِبَ
ْحلمَُة ؟ ِت الرِّ انمَ ْينمَ كمَ

مَ
اإِىلمَ اأ  .1

ْحلمَِة ؟ ْبلمَ الرِّ ْدُتْ قمَ ْعدمَ
مَ
ا اأ اذمَ ممَ  .2

ا ؟ ْبُتْم ِبهمَ همَ الِت الَِّتي ذمَ �ِسيلمَُة امْلوا�سمَ ا ومَ ممَ  .3

ُدُكْم ؟ دمَ انمَ عمَ ْم كمَ كمَ  .4

ْحلمَِة ؟ اِمِج الرِّ ْرنمَ ها يِف بمَ ْكتمَ ِفيمَ ارمَ ُة الَِّتي �سمَ ا اْلِفْقرمَ ممَ  .5

ْوِر الَِّذي ُقْمتمَ ِبِه ؟ ِن الدَّ ا�ٍص عمَ ْنتمَ رمَ
مَ
ْل اأ همَ  .6

ًة ؟ اِنيمَ ًة ثمَ رَّ ٍةٍ ممَ اممَ ِبْرحلمَ ى اْلِقيمَ نَّ ممَ تمَ ْل تمَ همَ  .7

ْحلمَِة ؟ ِة ِمنمَ الرِّ ْودمَ ْعدمَ اْلعمَ الِئكمَ بمَ انمَ �ُسُعوُر ُزممَ ْيفمَ كمَ كمَ  .8

         )هذه اأ�سئلة ات�سالية كل اإجابة �سحيحة لها �سلة باملو�سوع تقبل(

ْدرِيُب )217(: التَّ
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َأَحُد  َم  َقدِّ ْحَلِة  الرِّ ِمَن  ُعْدَت  َأْن  َبْعَد   
َعِن  ِلْلَمْسُؤوِلَي  ْكَر  الشُّ ُزَمالِئك 
ْقِص  ُه الَحَظ َبْعَض َأْوُجِه النَّ ْحَلِة ولكنَّ الرِّ

ِفيَها :
ظمَ ؟ ا لحمَ اذمَ ممَ  .1

الثقافية  الأم�سية  اأن  الزميل  لحظ   

الرتفيهية كانت اأقل مما كان متوقعًا 

طالبًا  باعتبارهم  الرحلة  اأفراد  من 

يف املرحلة اجلامعية.

ا ؟ دهمَ دَّ وِر الَِّتي عمَ اِنُب اْلُق�سُ ومَ ا جمَ ممَ  .2

َساِبَعًا : َتْدرِيَباُت اْلَكالِم:

ْدرِيُب )218(: التَّ

يَّنة، واأن من  من جوانب الق�سور التي عددها اأن امل�سرحية مل تعالج م�سكلة ُمعمَ  

قاموا بالتمثيل مل يوؤدوا الأدوار اأداًء جيدًا.  

ِرِه ؟ �ْسباُبها يِف نمَظمَ
مَ
ما اأ  .3

اأ�سباب الق�سور يف نظره: �سرعة الأعداد، و�سيق الوقت، و�سعف املوهبة.  

ُتها ؟ مَ اجلمَ ِتمُّ ُمعمَ ْيفمَ تمَ كمَ  .4

يتم معاجلتها باختيار اأ�سخا�ص ذوي موهبة يف التمثيل امل�سرحي مع منحهم وقتًا   

كافيًا للتدريب، واختيار م�سكلة حقيقية ومعاجلتها معاجلة معقولة.  

ْيِهْم ؟ ث اإِلمَ دمَ تمَحمَ الوؤُه الَِّذينمَ كانمَ يمَ ُه ُزممَ المَ لمَ ا قمَ اذمَ ممَ  .5

رّد عليه زمالوؤه مبوافقتهم على ما اأبداها من مالحظات، واأنهم �سيحاولون تقدمي            

م�سرحية جيدة يف املرة القادمة.

ا. اهمَ ْبدمَ
مَ
ِتي اأ اِت الَّ ظمَ ْوٍء امْلاُلحمَ مِيلكمَ يِف �سمَ ْن زمَ ًة عمَ ْث ِنيابمَ دَّ مَ حتمَ  .6

    )مالحظة كل كالم معقول مقبول يف اإطار املو�سوع مع مالحظة ال�سحة اللغوية(
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َداً ُثمَّ َأِجْب َعِن   اِْسِتِمْع ِإَلى النَّصِّ اآلِتي ِجيِّ
ِتي َبْعَدُه: اأَلْسئَلِة الَّ

فكر جمموعة من الأ�سدقاء يف القيام برحلة 

الأزرق،  النيل  على  �سنار  خزان  اإىل  ترفيهية 

م�ساهمة  وقدروا  الرحلة،  تكاليف  وحّددوا 

دوا  حدَّ كما  املجموعة،  اأفراد  من  فرد  كل 

احتياجات الرحلة، وق�سموا اأنف�سهم على ثالث 

امل�سرتيات،  لتجهيز  جمموعة  جمموعات: 

وجمموعة لإعداد الطعام وتقدميه، وجمموعة 

للربنامج الثقايف والرتفيهي .

الباكر،  ال�سباح  يف  احلافلة  �سائق  وح�سر 

فانطلق   ، وركبوا  فيها،  هم  اأ�سياء  فو�سعوا 

املزارع  �ساهدوا  الطريق،  ويف  ال�سائق  بهم 

اخل�سراء، والقرى ، واملدن ، وبعد اأربع �ساعات 

الكربى  احلديقة  يف  ونزلوا  �سنار  اإىل  و�سلوا 

بجوار اخلزان على �ساطئ النيل الأزرق .

االأَ�ْسئَلُة: 

ِهم   ِبرْحِلتمَ
ِ
�سدقاُء يِف اْلِقيام

مَ
رمَ الأ كَّ ْينمَ فمَ

مَ
اإِىلمَ اأ  .1

ِة ؟  فِيهيَّ ْ الرتَّ

فكر الأ�سدقاء يف القيام برحلة اإىل خزان   

�سنار.

ارمَ ؟ اُن �ِسنَّ زَّ ُع خمَ قمَ ْهٍر يمَ يِّ نمَ
مَ
لمَى اأ عمَ  .2

يقع خزان �سنار على النيل الأزرق.   

ْنُف�سُهْم ؟
مَ
اُء اأ ِدقمَ �سْ

مَ
ممَ الأ �سَّ ْم جمموعٍة قمَ اإِىلمَ كمَ  .3

ق�سم الأ�سدقاء اأنف�سهم على ثالث جمموعات.  

َثاِمَناً: 
ْسُموِع : َتْدرِيَباُت َفْهِم امْلَ

ْدرِيُب )219(: التَّ

اُت ؟ ا ِهيمَ ْتِلكمَ امْلمَْجُموعمَ ممَ  .4

جمموعة للم�سرتيات، وجمموعة للطعام وجمموعة للربنامج   

الثقايف والرتفيهي. 

ْحلمَُة ؟ ِت الرِّ انمَ تمَى كمَ ممَ  .5

كانت الرحلة يف ال�سباح الباكر.  

ريق ؟ ْدوا يِف الطَّ اهمَ ا �سمَ اذمَ ممَ  .6

�ساهدوا يف الطريق املزارع اخل�سراء والقرى واملدن.  

ارمَ ؟  و�ِسنَّ
ِ
ْرُطوم نْيمَ اخْلُ ْحلمَُة بمَ قِت الرِّ ْغرمَ ًة ا�ستمَ ْم ُمدَّ كمَ  .7

ا�ستغرقت الرحلة اأربع �ساعات.  

ُلوا ؟ زمَ ْينمَ نمَ
مَ
اأ  .8

نزلوا يف احلديقة الكربى.  
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 اِْسَتْخِدم اْلَكِلَماِت واْلِعَباَراِت اآلتَيَة ِفي ُجَمٍل ُمفيَدٍة: 

ة ة / اْلِعبارمَ ْملةمَاْلكِلممَ اجْلُ

ْرِفيِهيَّة قمنا برحلة ترفيهية اإىل جبل الأولياء.1. ِرْحلمَة تمَ

ُهْم ْنُف�سمَ
مَ
موا اأ �سَّ ق�سموا اأنف�سهم على جمموعتني.2. قمَ

ّ ايفمَ ُج الثَّقمَ ناممَ رْبمَ كان الربنامج الثقايف ممتعًاً.3. المَ

ا ْدنمَ اهمَ �ساهدنا احلدائق اجلميلة.4. �سمَ

ات اجمَ ما احتياجات الرحلة ؟ 5. ِاْحِتيمَ

اِليف كمَ كم تكاليف الربنامج ؟6. تمَ

ّكرمَ رنا يف اإن�ساء مدر�سة.7. فمَ فكَّ

لمَقمَ انطلق بنا �سائق ال�سيارة.8. ِاْنطمَ

ْدرِيُب )220(: التَّ
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)أ(  َأِجْب َعِن اأَلْسئَلِة اآلِتَيِة :
�ْسُكُن ؟ ْينمَ تمَ

مَ
اأ

..........................................    

�ْسُكُن ؟ ْن تمَ عمَ ممَ ممَ

...........................................   

�ْسبوِع ؟
ُ

ِة اْلأ ايمَ ي ُعْطلمَةمَ ِنهمَ ْق�سِ ْيفمَ تمَ كمَ

..................................................................................   

اِرجمَ امْلمَْنِزِل ؟ �ْسبوِع خمَ
ُ
ة اْلأ ايمَ اِء ُعْطلمَِة ِنهمَ �سمَ ْرُتْ يِف قمَ كَّ ْل فمَ همَ

..................................................................................   

ْبُتْم ؟ همَ ْينمَ ذمَ
مَ
اإِىلمَ اأ

..................................................................................   

ْحلمَِة ؟ ُكْم ِللرِّ ْلُتْم ْمعمَ ممَ ا حمَ اذمَ ممَ

..................................................................................   

ْحلمَِة ؟ ُج الرِّ ْرناممَ ما بمَ

..................................................................................   

تمَى ُعْدُتْ اإِىلمَ البيِت ؟ ممَ

..................................................................................   

 ؟
ِ
وم ِلكمَ اْليمَ اِء ذمَ �سمَ ا �ُسعُوُرُكْم بعدمَ قمَ ممَ

...................................................................................  

ْقِومُي : َتاِسَعاً:  التَّ
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  – 

إجابة  كل  اتصالية  أسئلة  )هذه 
صحيحة لها صلة باملوضوع تقبل(

اِت الآتيةمَ  ارمَ اِت واْلِعبمَ ِلممَ  اْلكمَ
ِ
ْخِدم )ب(  ِا�ْستمَ

ٍل ُمفيدٍة : يِف ُجممَ

�ساطئ  على  جل�سنا   : يِل  النِّ اِطئ  �سمَ  .1

النيل.

ُل: يتناول الطالب وجبة الإفطار  ناومَ تمَ يمَ  .2

ال�ساعة التا�سعة �سباحًا.

ة : اأمار�ص ال�سباحة يومني يف  �سباحمَ الِّ  .3

الأ�سبوع.

يف  �سغريًا  قاربًا  ركبنا  اِرب:  اْلقمَ  .4

رحلتنا اإىل اجلزيرة.

لَّفمَ : كلفنا جمموعة من الأ�سدقاء  كمَ  .5

باإعداد الطعام.

ممتعًا  ترفيهيًا  برناجمًا  �سنعد   : ُنعدُّ  .6

للرحلة.

ة: الفر�سة متاحة جلميع اأفراد  ُمتمَاحمَ  .7

الرحلة لال�سرتاك يف الربنامج.

ان: زرنا خزان جبل الأولياء. زَّ اخْلمَ  .8

اِل : ا يِف امِلثمَ ممَ لمَ كمَ ممَ ْكِمِل اجْلُ
مَ
)ج( اأ

امِلَثاُل :

ان( زَّ )اخْلَ
اِن. زَّ ِة اخْلمَ ًة ِلزيارمَ ُة ُمتاحمَ ُكوُن اْلُفْر�سمَ تمَ �سمَ

ِدقاِء( �سْ
مَ
)اْلأ

1 – �ستكون الفر�سة متاحة لزيارة الأ�سدقاء.

اِطِئ(  )ال�سَّ

2 – �ستكون الفر�سة متاحة لزيارة ال�ساطئ.

ِة( اِمعمَ  )اجْلمَ

3 –  �ستكون الفر�سة متاحة لزيارة اجلامعة.

 )اْلُفْنُدِق(

4 –  �ستكون الفر�سة متاحة لزيارة الفندق.

اِدي(  )النَّ

5 –  �ستكون الفر�سة متاحة لزيارة النادي.

ِب(  )امْلمَْلعمَ

6 –  �ستكون الفر�سة متاحة لزيارة امللعب.

ِف(  )امْلُْتحمَ

7 –  �ستكون الفر�سة متاحة لزيارة املتحف.

اِن( زَّ  )اخْلمَ

8 –  �ستكون الفر�سة متاحة لزيارة اخلزان.
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باِح  ال�سَّ ُمْنُذ  ْهِر  النَّ اِطِئ  �سمَ اإِىلمَ  ا  ْلنمَ �سمَ ومَ  -1

ْهِر،  النَّ اإِىلمَ  وِل  ِللنزُّ ِعدُّ  �ْستمَ نمَ ا  نمَ
ْ
اأ دمَ بمَ ومَ اْلباكِر، 

لمَى  عمَ ِة  ا�ِسيمَ الرَّ واِرِب  اْلقمَ ِد  حمَ
مَ
اأ ِمْن  ْبنا  مَ اْقرتمَ

ِة يِف  اْلقاممَ رُي  �سِ ُجُل قمَ رمَ ا  ْقبلمَنمَ اِطِئ، فا�ْستمَ ال�سَّ

الِب�صمَ  ممَ ْرتمَدي  يمَ ُعُمِرِه،  ِمْن  الثَّالِثنيمَ  ايِل  ومَ حمَ

ْبيمَ�ِص .
مَ
زْرِق والأ

مَ
نْيِ الأ ًة باللَّْونمَ ريمَ �سِ قمَ

يِف  ُه  تمَ �سمَ ُمناقمَ نا 
ْ
اأ دمَ وبمَ ُجُل،  الرُّ ِبنا  بمَ  حَّ رمَ  -2

اِء  �سمَ قمَ لمَى  عمَ ُه  عمَ ممَ ْقنا  فمَ واتَّ اْلقاِرِب،  ِة  ْجرمَ
ُ
اأ

نْيِ يِف ِرْحلمٍَة ِباْلقاِرِب. تمَ اعمَ �سمَ

ِلُق  ْنطمَ  اْلقاِرُب يمَ
مَ
اأ دمَ بمَ يِلِيُة، ومَ ْحلُة النِّ ِت الرِّ

مَ
اأ دمَ 3- بمَ

ْحُن  ونمَ يِل،  النِّ ِمنمَ  ِر  ْي�سمَ
مَ
الأ انِب  اجْلمَ لمَى  عمَ ا  ِبنمَ

اٍت  ُموعمَ ْ اِهُد جممَ ا ُن�سمَ اِه، ُكنَّ ا الجتِّ �ِسرُي يِف هذمَ نمَ

اٍت  ُموعمَ ْ واِرِب، وجممَ لمَى ُظُهوِر اْلقمَ ا�ِص عمَ منمَ النَّ

فْرادًا 
مَ
واأ ُهْم،  �ِسباكمَ ْرمونمَ  يمَ اِدينمَ  يَّ ال�سَّ من 

اٍت  ُموعمَ ْ لمَى جممَ رُّ عمَ ْ ا منمَ اراِتهم، وُكنَّ نَّ ْرمونمَ �سِ يمَ

ُهْم  نَّ
مَ
�سْفنا اأ ْيٍء، ُثمَّ اْكتمَ ْولمَ �سمَ لَّقونمَ حمَ تمَحمَ ِمْنُهم، يمَ

اِزِج  الطَّ ِك  ممَ ال�سَّ من  ًة  ِهيَّ �سمَ ٍة  ْجبمَ ومَ ُلون  ناومَ تمَ يمَ

امْلمَ�ْسِويِّ .

ْهِر  النَّ ِط  �سمَ ومَ يِف  ومَ ِينًا،  اْلقاِرُب ميمَ ا  ِبنمَ 4- مالمَ 

ُزِر،  ى اجْلُ مايلِّ لإْحدمَ ِف ال�سَّ رمَ لمَى الطَّ ا عمَ �سمَ ، رمَ

ُغو�ُص  تمَ ْرُجُلنا 
مَ
اأ ْت  انمَ كمَ ومَ اِطِئ،  ال�سَّ لمَى  عمَ ْلنا  زمَ نمَ

ِري  ْ ونمَ ْقِفُز  نمَ نا 
ْ
اأ دمَ بمَ فمَ  ، ِة  اِعممَ النَّ ماِل  الرِّ يِف 

ِة  اْلُكرمَ ِللِعِب  نْيِ  فريقمَ ا  ّونَّ كمَ ٍة  وِب�ُسْرعمَ  ، بمَ ْلعمَ ونمَ

بها  ْت  فازمَ ًة،  اِخنمَ �سمَ اًة  ارمَ ُمبمَ ا  لمَِعْبنمَ فمَ ِة،  ائرمَ الطَّ

ا. ُتنمَ ُموعمَ ْ جممَ

ِة  ِزيرمَ اجْلمَ اُل  ِرممَ ْت  �سمَ كمَ عمَ ومَ  ، رُّ احْلمَ دَّ  ا�ْستمَ ِن 
مَ
اأ ْعدمَ  وبمَ  -5

الَِّذي  ى  املْر�سمَ اإِىلمَ  ةمَ  ْودمَ اْلعمَ ْرنا  رَّ قمَ م�ْص،  ال�سَّ ةمَ  ارمَ رمَ حمَ

ْربّي(  ْحومَ اجْلاِنِب )اْلغمَ ْعنا، و�ِسْرنا نمَ جمَ رمَ لمَْقنا ِمْنه، فمَ اْنطمَ

ًة ِبِتْلكمَ الَِّتي  ِبيهمَ ُموعاٍت �سمَ ْ ْحُن ُن�ساِهُد جممَ يِل، ونمَ ِمنمَ النِّ

ا  نمَ رمَ تمَ نمَظمَ فمَ ا لمَ نَّ ممَ
مَ
ْرِقّي( اإِلَّ اأ لمَى اجْلاِنِب )ال�سَّ يْناها عمَ

مَ
اأ رمَ

لْنا 
مَ
ما �ساأ اِطِئ، وِحينمَ ال�سَّ لمَى  اِه عمَ امْلِيمَ ة راِفعاِت  رْثمَ هو كمَ

يل ِبِه  ْرِبي ِمنمَ النِّ اِنبمَ اْلغمَ نَّ اجْلمَ
مَ
ا ِباأ ابنمَ جمَ

مَ
قائدمَ اْلقاِرِب اأ

ها  ُع ِفيمَ ِتي ُيْزرمَ اِرُع الَّ ْكرُث به امْلمَزمَ ٍة ِلذلكمَ تمَ بمَ �سْ ا�ِصٍ خمَ رمَ
مَ
اأ

اُه  ِميمَ ُم  ْخدمَ وُت�ْستمَ ُر.   رُة، واخُل�سمَ ، والذُّ ْمُح  واْلقمَ اْلُفوُل، 

. يِّ اِت يِف الرَّ اِفعمَ الرَّ

اِبَع َع�َسَر ْر�ُس الرَّ الدَّ

ٌة ِرْحَلٌة ِنِيليَّ
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�ْسُعر  نمَ ْحُن  ونمَ اْلقاِرِب  ِمنمَ  ْلنا  زمَ نمَ نْيِ  تمَ اعمَ �سمَ ْعدمَ  وبمَ  -6

جل�سنا على ال�ساطئ حتى مغيب  ة، فمَ عادمَ رِح وال�سَّ ِباْلفمَ

و�ُص  �ْستمَِحمُّ ، ونمَخمَ ْينا وقتًا ممتعًا نمَ ال�سم�ص . لقد ق�سمَ

ِقيِّ . ُع ِبالهواِء النمَ تَّ ممَ تمَ يِف النهِر، ون�ساهُد ال�سفن، ونمَ
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 اأجب عن الأ�سئلة الآتية :

ْهِر ؟ اِطِئ النَّ ىلمَ �سمَ ِدقاُء اإِ �سْ
مَ
�سلمَ الأ تمَى ومَ ممَ  .1

يف  النهر  �ساطئ  اإىل  الأ�سدقاء  و�سل   

ال�سباح الباكر.

بوا ِمنمَ  مَ ا اْقرتمَ ممَ لمَُهْم ِعْندمَ ْقبمَ ِن الَّذي ا�ْستمَ ممَ  .2

اْلقاِرِب ؟

ا�ستقبل الأ�سدقاء رجل ق�سري القامة.  

لُهْم ؟ ْقبمَ ْيفمَ ا�ْستمَ كمَ  .3

رحب بهم الرجل.  

لُهْم ؟ ْقبمَ ُجِل الَِّذي ا�ْستمَ ةمَ الرَّ ْيئمَ ْف همَ �سِ  .4

يف  القامة،  ق�سري  رجاًل  الرجل  كان   

الثالثني من عمره، يرتدي مالب�ص ق�سرية 

باللونني الأزرق والأبي�ص.

ُلوا  �سمَ ومَ الَِّتي  ِة  رمَ ِزيمَ اجْلمَ يِف  لوا  عمَ فمَ ا   اذمَ ممَ  .5

ا ؟ ْيهمَ اإِلمَ

الطائرة،  الكرة  للعب  فريقني  كونوا   

التدريبات

أواًل : أسئلة االستيعاب:

فلعبوا مباراة �ساخنة.

ْرِبيِّ ؟ اِطِئ اْلغمَ لمَى ال�سَّ اِت امْلِياِه عمَ اِفعمَ ِة رمَ رْثمَ ُب كمَ بمَ ا �سمَ ممَ  .6

�سببها كرثة املزارع خل�سوبة الأر�ص.   

ِة ؟ ِزيرمَ ْودِتْهم ِمنمَ اجْلمَ ْعدمَ عمَ لوا بمَ عمَ ا فمَ اذمَ ممَ  .7

بعد عودتهم من اجلزيرة جل�سوا على ال�ساطئ   

واأخذوا ي�ستحمون ويخو�سون يف 

النهر ويتمتعون بالهواء النقي.  

اُدوا اإِىلمَ ُبُيوِتِهْم ؟ ا عمَ انمَ �ُسعوُرُهْم ِحينممَ ْيفمَ كمَ كمَ  .8

عادوا  عندما  وال�سعادة  بالفرح  ي�سعرون  كانوا   

اإىل بيوتهم.

التدريب )221(:
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ِصْل َبْيَ امْلُْفَرِد وَجْمِعه، َكَما ِفي امْلَِثاِل :

اجلمُعاملفردُ

ِصنَّاراتاملَِثاُل : َظْهٌر

اجَْلَزِيرَُة

اَلْقَوارُِبَشَبَكٌة

أَرُْجٌلالَْقارِب

اجَْلُُزرُالّصيَّادَ

يَّادُوَنِصنَّارٌَة الصَّ

ِشَباٌكاملَزْرََعُة

َمْجُموَعاٌترِْجٌل

املَزَارُِعَمْجُموَعٌة

ُظُهورٌ

َثاِنَيًا :
فَرَداِت:  َتْدرِيَباُت امْلُ

التدريب )222(:
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اْلِعَباَرِة  َأِو  اْلَكِلَمِة  َأماَم   )√( َعالَمَة  َضْع   
ُتَها  َتْ ِتي  الَّ اْلَكِلمِة  َمْعنَى  َعَلى  ُتُدلُّ  ِتي  الَّ

َخّط :
ِة . اِعممَ ماِل النَّ ُغو�ُص يِف الرِّ ْرُجُلنا تمَ

مَ
ْت اأ كانمَ

ِفي )    ( ْختمَ اأ. تمَ

ْغِط�ص )√( ب. تمَ

ْدُخُل )    ( ج. تمَ

ايِل  ممَ ال�سَّ ِف  رمَ الطَّ لمَى  عمَ اِرُب  اْلقمَ ا  �سمَ رمَ

رِة. ِزيمَ ِلْلجمَ

فمَ )√( قمَ اأ. ومَ

رمَ )    ( ْبحمَ
مَ
ب. اأ

كمَ )    ( رَّ مَ ج. حتمَ

ِر . ْي�سمَ
مَ
اِنِب اْلأ ْحومَ اجْلمَ ْنِطلمَق ِبنا نمَ  اْلِقارُب يمَ

مَ
اأ دمَ بمَ

�ِسرُي )√( اأ. يمَ

�ِسي )    ( ْ ب. ميمَ

ٍة )   ( ُك ِب�ُسْرعمَ رَّ تمَحمَ ج. يمَ

ْدرِيُب ) 223 (: التَّ

ِريُقنا. ْبنا ُمباراًة فازمَ ِبها فمَ ِلعمَ

ممَ )     ( زمَ )    (ج. ِاْنهمَ لمَ ادمَ عمَ رمَ )√(ب. تمَ اأ. ِاْنتمَ�سمَ

. ينمَ ِب امْلُ�ستمَِجدِّ الَّ بمَ ُمديُر اجلامعِة ِبالطُّ حَّ رمَ

اُهْم )√( لُهْم )    (     ج. حيَّ ابمَ ُهْم  )    (            اأ. قمَ ِمعمَ اأ.  �سمَ

اراِت. يَّ اِرِع ِبال�سَّ ا ِاْزِدحاُم ال�سَّ نمَ رمَ تمَ نمَظمَ فمَ لمَ

ا  )    ( ْينمَ لمَ رمَ اإِ ا )    ( ج. نمَظمَ لمَبنمَ ا )√(      ب. طمَ نمَ اهمَ ارمَ اْنِتبمَ ثمَ
مَ
اأ. اأ

ا�ِسِيِة. اِرِب الرَّ ومَ ى اْلقمَ ُب ِمْن اإِْحدمَ ِ ْقرتمَ ْحُن نمَ ا نمَ همَ

ِة )    ( كمَ ملْتمَحرِّ ِة )√( ج. امَ اِقفمَ ْلومَ ِة )    (         ب. امَ ِديدمَ اأ. امَجْلمَ

ا ِمْنُه. لمَْقنمَ ى الَِّذي اْنطمَ ةمَ اإِىلمَ امْلمَْر�سمَ ْودمَ ْرنا اْلعمَ رَّ ِخريًا قمَ
مَ
واأ

رمَ )     ( فمَ ابمَ )    (     ج. ال�سَّ همَ ُجوعمَ )√(      ب. الذَّ اأ. الرُّ
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َمَل َكَما ِفي امْلَِثاِل :   َأْكِمِل اْلُ
اِطِئ( اِرُب / ال�سَّ امْلَِثاُل:)اْلقمَ

اِطِئ ْحومَ ال�سَّ ِلّق نمَ اِرُب ِيْنطمَ  اْلقمَ
مَ
اأ دمَ  بمَ

ِة( ملِْدينمَ ُة / امَ ارمَ يَّ )ال�سَّ

1 – بداأت ال�سيارة تنطلق نحو املدينة.

اِء( ُة / الْف�سمَ ائرمَ  )الطَّ

2 – بداأت الطائرة تنطلق نحو الف�ساء.

َثاِلَثًا :
راكيِب:  َتْدرِيَباُت التَّ

ْدرِيُب ) 224(: التَّ

اِء( ُة / امْلِينمَ ِفينمَ  )ال�سَّ

3 – بداأت ال�سفينة تنطلق نحو امليناء.

ِف( دمَ ْلهمَ اِبقُونمَ / امَ �سمَ مْلُتمَ  )امَ

4 – بداأ املت�سابقون ينطلقون نحو الهدف.

ى( ْرممَ اِن / امَملمَ  )امَمْلهاِجممَ

5 – بداأ املهاجمان ينطلقان نحو املرمى.

ايمَة( همَ اُرونمَ / النِّ بمَ ملْتمَ  )امَ

6 – بداأ املتبارون ينطلقون نحو النهاية.

اِطِئ( اِن / ال�سَّ ْلِبْنتمَ  )امَ

7 – بداأت البنتان تنطلقان نحو ال�ساطئ.

اِطِئ( اِرُب / ال�سَّ ْلقمَ  )امَ

8 – بداأ القارب ينطلق نحو ال�ساطئ.
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رِّ امْلناِسِب : َمِل اآلتيِة ِبَحْرِف اْلُ اِْمأل اْلَفَراَغاِت ِفي اْلُ
ِميلمَِة . ْمِتُع ِبامْلناِظِر اجْلمَ �ْستمَ اِطِئ نمَ ا على ال�سَّ لمَ�ْسنمَ جمَ  .1

ُزِر . ى اجْلُ ْحومَ اإِْحدمَ اِرِب نمَ اِئُد اْلقمَ لمَقمَ بنا قمَ ِاْنطمَ  .2

ْهِر . ُهْم يِف النَّ اكمَ اِدينمَ ُيْلُقون �ِسبمَ يَّ ُموعاٍت من ال�سَّ ْ ْدنا جممَ اهمَ �سمَ  .3

ِة . اِعممَ ماِل النَّ ُغو�ُص يف الرِّ ْرُجُلنا تمَ
مَ
ْت اأ انمَ كمَ  .4

ْم�ِص . ِغيِب ال�سَّ ْعدمَ ممَ ا بمَ ا اإىل ُبُيوِتنمَ ُعْدنمَ  .5

ِة ! ِتعمَ ا من ِرْحلمٍَة مُمْ همَ يا لمَ  .6

اٌء . ومَ لكل  داٍء دمَ  .7

ْحوِ: َراِبَعًا :َتْدرِيَباُت النَّ

ْدرِيُب )225( التَّ
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�ْسئلمَِة 
مَ
ِن اْلأ ِجْب عمَ

مَ
 النَّ�صَّ اْلآِتي ُثمُّ اأ

مَ
اأ  ِاْقرمَ

ُه: ْعدمَ ِتي بمَ الَّ

اممَ ِبِرْحلمٍَة  ِنا اْلِقيمَ تمَ ٌد ِمْن ُطالِب ُكلِّيِّ دمَ رمَ عمَ رَّ قمَ

ويِح  ْ �ْسُبوِع ؛ ِللرتَّ
ُ
ِة اْلأ ايمَ ِنيِليٍة يِف ُعْطلمَِة ِنهمَ

ِة . ا�سمَ رمَ اِء الدِّ نمَ ْف�ِص ِمْن عمَ ِن النَّ عمَ

 َّ اِنها، وتمَ ممَ ْحلمَِة وزمَ اِن الرِّ كمَ ْحِديِد ممَ ُقْمنا ِبتمَ

ْقِديُر التَّكاِليِف ،  ، وتمَ اِتِ اجمَ ْحِتيمَ ِديُد اْلِ ْ حتمَ

ا . لمَْيهمَ وِل عمَ �سُ ُة احْلُ ْيِفيَّ وكمَ

َخاِمَسًا : َتْدرِيَباُت اْلِقرَاَءِة:

ْدرِيُب )226(: التَّ

ُه،  حاِفلمَتمَ فمَ  ْوقمَ
مَ
واأ ائُق،  ال�سَّ رمَ  �سمَ حمَ ِة  ُمعمَ اجْلُ  

ِ
ْوم يمَ اِح  بمَ �سمَ يِف  ومَ

�ْسبمَ  يِل، حمَ اِطِئ النِّ ا اإِىلمَ �سمَ لمَقمَ ِبنمَ ا، ُثمَّ اْنطمَ ا ِفيهمَ نمَ تمَ ْمِتعمَ
مَ
ا اأ ْعنمَ �سمَ ومَ فمَ

 ، ةمَ اْلُكرمَ ْبنا  وِلعمَ اِطِئ،  ال�سَّ لمَى  عمَ ا  ل�ْسنمَ جمَ فمَ لمَْيِه،  عمَ فاُق  التِّ  َّ تمَ ا  ممَ

ا  مْلنمَ ا عمَ اِزِلنمَ نمَ ِة اإِىلمَ ممَ ودمَ ْبلمَ اْلعمَ ٍة، وقمَ ا، وُقْمنا ِبِرْحلمٍَة ِنيِليَّ ْحنمَ بمَ و�سمَ

امْلمَِغيِب  اإِىلمَ  ْم�ُص  ِت ال�سَّ المَ ما ممَ ِة وِعْندمَ افمَ ِفيِه والثَّقمَ ْ ًا ِللرتَّ ْرنمَاجممَ بمَ

ْحُن  ونمَ  ، �ْسُروِرينمَ ممَ ِرِحنيمَ  فمَ ا  ُبُيوِتنمَ اإِىلمَ  عاِئِدينمَ  اِفلمَةمَ  احْلمَ ا  ِكْبنمَ رمَ

اِئٍع !  رمَ
ٍ
ْوم ُه ِمْن يمَ المَ دٍة، ويمَ ِعيمَ ا ِمْن ِرْحلمٍَة �سمَ همَ ا لمَ ُد : يمَ دِّ ُنرمَ
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ااْلأَ�ْسئَلُة:

ِة ؟ ِب اْلُكلِّيَّ ْع�ُص ُطالَّ رمَ بمَ رَّ ا قمَ اذمَ ممَ  .1

  قرر بع�ص طالب الكلية القيام برحلة.

ا ؟ مِلمَاذمَ ُروجمَ ؟ ومَ وا اخْلُ رمَ رَّ ْينمَ قمَ
مَ
اإِىلمَ اأ  .2

قرروا اخلروج يف رحلة اإىل �ساطئ النيل؛   

للرتويج عن اأنف�سهم من عناء الدرا�سة.

ُجوا ؟ رمَ تمَى خمَ ممَ  .3

  خرجوا يف �سباح يوم اجلمعة.

اِفلمَةمَ ؟ ُكوا احْلمَ رمَ ْينمَ تمَ
مَ
اأ  .4

   تركوا احلافلة على �ساطئ النيل. 

اِطِئ ؟ تمَى عاُدوا اإِىلمَ ال�سَّ ممَ  .5

عادوا اإىل ال�ساطئ قبل مغيب ال�سم�ص.  

ُهْم ؟ ا �ُسُعورمَ نمَ ْف لمَ �سِ  .6

  كانوا فرحني م�سرورين.

ٍة ؟ ْجتمَ يِف ِرْحلمٍَة ِنِيليَّ رمَ ْل خمَ همَ  .7

  نعم، خرجت يف رحلة نيلية.

ْجتمَ ؟ رمَ ْن خمَ عمَ ممَ ممَ  .8

   خرجت مع اأ�سدقائي.

ْحلمَِة ؟ ُج الرِّ اممَ ْرنمَ ا بمَ ممَ  .9

كان الربنامج برناجمًا ترفيهيًا ثقافيًا.  
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امْلَُناِسَبَة  اْلِعَباَرَة  َأِو  اْلَكِلَمَة  اِْخَتِر   
امْلُْوضوِع  ِفْقَراِت  ِمْن  ِفْقَرٍة  ِلُكلِّ 
ٍة(  ِنيِليَّ )ِرْحَلٍة  َعْن  َدَرْسَتُه  الَِّذي 
ِستٌّ  الِفْقراِت  عدَد  أّن  والِحظ 
الهامش  في  موضح  هو  كما 

األمين: 
الفقرة )1(: ال�ستعداد. 

اأ-اِل�ْسِتْعدادُ 

ةُ  ْودمَ ب-   اْلعمَ

ُة ج- اِل�ْسرِتاحمَ

الفقرة )3(: ن�ساط وحركة.

ْلِف اأ-ُرُجوٌع اإِىلمَ اخْلمَ

ب- ُوُقوٌف

ٌة كمَ رمَ حمَ اٌط ومَ �سمَ ج- نمَ

الفقرة )4(: �سحك ومرح.

حٌ  رمَ ممَ ِحٌك ومَ اأ-�سمَ

ٌر خِّ
مَ
اأ وٌل ُمتمَ ب- ُو�سُ

مٌل
مَ
اأ ٌة ِللتَّ ْقفمَ ج-ومَ

ْدرِيُب )227(: التَّ

الفقرة )5(: ا�سرتاحة.

ةٌ  ديدمَ واِقُع جمَ اأ- ممَ

ةٌ  ِزينمَ ٌة حمَ ْودمَ ب-عمَ

ٌة احمَ ج-ِا�ْسرِتمَ

الفقرة )6(: انتهت الرحلة ب�سالم. 

ْحلمَِة ؟ ا يِف الرِّ ْدنمَ جمَ ا ومَ اذمَ اأ-ممَ

الم ْحلمَُة ِب�سمَ ِت الرِّ ب-ِانْتهمَ

ُب ؟ ْذهمَ ْينمَ تمَ
مَ
ج-اإِىلمَ اأ
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ِة  ا�ِسبمَ امْلنمَ اِكنِها  ممَ
مَ
اأ يِف  ِقيِم  ْ الرتَّ الماِت  عمَ ْع  �سمَ  

ِمنمَ النَّ�صِّ الآِتي:

اإِىلمَ  اِفلًة  حمَ ا  ِكْبنمَ رمَ ْم�ُص،   ال�سَّ ِت  قمَ �ْسرمَ
مَ
اأ ما  ِعْندمَ

ةمَ  اعمَ ال�سَّ اِطِئ  ال�سَّ ا  ْلنمَ �سمَ ومَ فمَ ْهرِ،  النَّ اِطِئ  �سمَ

ا  ِديُقنمَ �سمَ ا  لمَنمَ ْقبمَ ا�ْستمَ وُهناِلك  ًا،  احمَ بمَ �سمَ ةمَ  الثَّاِمنمَ

الَِّذي  اِرِب  اْلقمَ اِحِب  ِب�سمَ ا  نمَ فمَ عرَّ ومَ اِمٌد،  حمَ

يمَ  ْق�سِ ِلنمَ يٍل؛  النِّ طمَ  �سمَ ومَ ٍة  ِزيرمَ جمَ اإِىلمَ  ا  ْحِمُلنمَ يمَ �سمَ

ا  ِبنمَ و�سارمَ   ، اْلقاِربمَ ِكْبنا  رمَ فمَ  ، اكمَ ُهنمَ ارمَ  همَ النَّ

ِتعًا  مُمْ ْومًا  يمَ ْينا  �سمَ وقمَ  ، ةمَ ِزيرمَ اجْلمَ ْلنا  �سمَ ومَ تَّى  حمَ

 . اكمَ ُهنمَ

َساِدسَاً :
 َتْدرِيَباُت اْلِكَتاَبةِ:

ْدرِيُب )228(: التَّ

 َأِجْب َعِن اأْلَْسئَلِة اآلتيِة 
ِبُجَمٍل ُمفَيدٍة ِكَتابًة: 

ْجُتْم ؟  رمَ ْينمَ خمَ
مَ
اإِىلمَ اأ  .1

........................................    

ْحلمَِة ؟ ْدُتْ ِلِهِذِه الرِّ ْعدمَ
مَ
ا اأ اذمَ ممَ  .2

........................................    

ْحلمَِة ؟  كمَ يِف هِذِه الرِّ قمَ ْن رافمَ ممَ  .3

........................................    

ْبُتْم ؟ همَ ا ذمَ اذمَ مِبمَ  .4

........................................         

ْدرِيُب )229(: التَّ
ِريِق ؟ ْدُت يِف الطَّ اهمَ ا �سمَ اذمَ 5. ممَ

...............................................................  

ُكْم ؟  ُ ْرنمَاجممَ انمَ بمَ ا كمَ اذمَ ممَ  .6

...............................................................  

تمَى ُعْدُتْ اإِىلمَ ُبُيوِتُكْم ؟ ممَ  .7

.............................................................    

ْحلمَِة ؟ ْن هِذِه الرِّ ما �ُسُعوُركمَ عمَ  .8

.............................................................    

ى ؟ ْخرمَ
ُ
ْحلمٍَة اأ ين ترجو اْلِقياممَ ِبرمَ

مَ
اإىِل اأ  .9

.............................................................    

باملو�سوع  �سلة  لها  �سحيحة  اإجابة  كل  ات�سالية  اأ�سئلة  )هذه   

تقبل(
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ا َيِلي : ٍة، وَداَر َبْيَنُكْم ِنَقاٌش، َتَكلَّْم َعِن امْلَْوُضوِع ُمْسَتِعيَنًا ِبَ ْرُتْ ِفي القياِم ِبِرْحَلٍة ِنيليَّ  َفكَّ
بونمَ ؟ ْذهمَ تمَ ْينمَ �سمَ

مَ
اإِىلمَ اأ

ْحلمَِة ؟ ْدُت للرِّ ْعدمَ
مَ
ا اأ اذمَ ممَ

ْحلمَِة ؟ ْوِعُد الرِّ ا ممَ ممَ

ْلُتْم اإِىلمَ مكان الرحلة ؟ �سمَ تمَى ومَ ممَ

انمَ يِف ا�ْسِتْقباِلُكْم ؟ ْن كمَ ممَ

ُة ؟ يِليَّ ْحلمَُة النِّ ِت الرِّ ْيفمَ كانمَ كمَ

اِطِئ ؟ لمَى ال�سَّ ْدُتْ عمَ اهمَ ا �سمَ اذمَ ممَ

اِرُب ؟ ا اْلقمَ �سمَ ْينمَ رمَ
مَ
اأ

ُكم الرْتِفيهيُّ ، والثَّقايِفُّ ؟ ُ ْرنمَاجممَ ا بمَ ممَ

تمَى ُعْدُت اإِىلمَ ُبُيوِتُكْم ؟  ممَ

ا �ُسعُوُرُكْم ؟  ممَ

   ) مالحظة هذه اأ�سئلة ات�سالية كل اإجابة معقولة لها �سلة  باملو�سوع و�سحيحة مقبولة(

َساِبَعاً: َتْدرِيَباُت اْلَكالِم:

ْدرِيُب )230(: التَّ
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َعِن  َأِجْب  ُثمَّ  داً  َجيِّ النَّصِّ  ِإَلى  اِْسَتِمْع   
ِتي َبْعَدُه: اأْلَْسئَلِة الَّ

خزان  اإىل  ترفيهيٍة  رحلٍة  يف  خرجنا 

�سنار  على النيل الأزرق، وكان عدد اأفراد 

حافلة  يف  وركبنا  فردًا،   15 املجموعة 

 ، الباكر  ال�سباح  بنا يف  انطلقت  �سغرية، 

وبعد رحلة ا�ستغرقت ثالث �ساعاٍت، و�سلنا 

املدير  ا�ستقبالنا  يف  وكان  اخلزان،  اإىل 

واملوظفون والعاملون، فرحبوا بنا، واأعطونا 

فكرة عن اخلزان.

الكربى  احلديقة  اإىل  انتقلنا  ذلك  وبعد 

َثاِمَنًا :
َسُموِع:  َتْدرِيَباُت َفْهِم امْلَ

ْدرِيُب )231(: التَّ

املكان  باإعداد  قمنا  حيث  اخلزان،  بجوار 

وجتهيزه، ويف امل�ساء نفذنا برناجمًا ترفيهيًا 

الرحلة،  اأفراد  كل  فيه  �سارك  وثقافيًا، 

وح�سره عدد كبري من �سكان املدينة.

�سوق  يف  جتولنا  التايل  اليوم  �سباح  ويف 

ويف  احلكومية،  املرافق  وزرنا  املدينة، 

امل�ساء عدنا اإىل اخلرطوم.

ااْلأَ�ْسئَلُة:

ْحلمَُة ؟ ْت الرِّ جمَ رمَ ْينمَ خمَ
مَ
1-اإِىلمَ اأ

خرجت الرحلة اإىل خزان �سنار.

 ؟
ِ
ْرُطوم ْجُتْم ِمنمَ اخْلُ رمَ تمَى خمَ 2-ممَ

خرجنا من اخلرطوم يف ال�سباح الباكر.

ْمُتُموها ؟ ْخدمَمَ ْقِل الَِّتي ا�ْستمَ لُة النَّ �ِسيمَ ا ومَ 3-ممَ

        و�سيلة النقل التي ا�ستخدمناها حافلة �سغرية.

اِر ؟ اُن �ِسنَّ زَّ ُع خمَ قمَ ْينمَ يمَ
مَ
4-اأ

        يقع خزان �سنار على النيل الأزرق.

ائي ؟ ِج امْل�سمَ ناممَ ْ كمَ يِف اْلربمَ ارمَ ْن �سمَ 5-ممَ

       �سارك يف الربنامج امل�سائي جميع اأفراد الرحلة.
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اإْلَِجاَبِة  َأَماَم   ) ( اْلَعالَمَة  َضِع   
اإِلَجاَبِة  َأَماَم  ِحيَحِة واْلَعالَمَة ) ×(  الصَّ

َطأ:  ِح اخْلَ َطَأ وَصحِّ اخْلَ
وِمْنها  ُة  اْلِعْلِميَّ ِمْنها  ْنواٌع، 

مَ
اأ ْحالُت  الرِّ  

.) ها ) رْيُ ُة وغمَ ِفيِهيَّ ْ الرتَّ

 )×  ( ْبيمَ�ِص 
مَ
اْلأ يِل  النِّ لمَى  عمَ ارمَ  �ِسنَّ اِن  زَّ خمَ

خزان �سنار على النيل الأزرق.

ْعدمَ ِقياِمها  ْحلمَِة بمَ ِد للرِّ يِّ لُبدَّ ِمنمَ الإِْعداِد اجْلمَ

) ×( لبد من الإعداد اجليد للرحلة قبل 

قيامها.

عاُوِن  تمَ اإِىلمَ  تاُج  ْ حتمَ ُة  اِعيَّ ممَ اجْلمَ ْحالُت  الرَّ

.) ا ) امْلُ�ساِركنيمَ ِفيهمَ

ِف  رُّ ْحالِت ُي�ساِعُد يِف التَّعمَ ال�ْسرِتاُك يِف الرِّ

.) �ْسياِء )
مَ
ا�ِص واْلأ اِكِن والنَّ ممَ

مَ
لمَى اْلأ عمَ

ْحالِت  ُة يِف الرِّ كمَ ارمَ باِب امْلُ�سمَ لمَى ال�سَّ ِجُب عمَ يمَ

.) يِة ) ِفيهَّ ْ الرتَّ

ْحالِت  ِة يِف الرِّ اِمِج الثَّقاِفيَّ ْع�ِص اْلربمَ اإِْعداُد بمَ

.) ٌد ) يِّ ْرُغوٌب فيِه وجمَ ِة ممَ ِفيهيَّ ْ الرتَّ

ًا  ائممَ دمَ نَّها 
مَ
لأ ةمَ  اْلِعْلِميَّ ْحالِت  الرِّ ِحبُّ 

ُ
اأ ل 

×(،ل احب  ْنهاِر ) 
مَ
اْلأ ومَ اإِىلمَ اْلِبحاِر  ُكوُن  تمَ

الرحالت العلمية لأنها لتكون اإىل البحار 

والأنهار.

ْدرِيُب )232(: التَّ

ْكِمَلِة  التَّ ِإَلى  ُيِشيُر  الَِّذي  ْرِف  اْلَ َحْوَل  َدائَرًة  َضْع    
ِحيَحِة مِلَا َيْأِتي : الصَّ

ْحلمَِة ............. جوا يِف الرِّ رمَ ْفراِد الَِّذينمَ خمَ
مَ
ُد اْلأ دمَ انمَ عمَ كمَ

ْردًا ْردًا          ج/ 15 فمَ ْردًا         ب/ 25 فمَ اأ/ 20 فمَ

ارمَ يِف ............. ائُق اإِىلمَ �ِسنَّ لقمَ ال�سَّ ِاْنطمَ

ْهِر اِح           ج/ الظُّ بمَ اِء            ب/ ال�سَّ اأ/ امْلمَ�سمَ

ا ُمديُر ............. انمَ يِف ا�ْسِتْقباِلنمَ كمَ

ِة اِن             ج/ اجلاِمعمَ اأ/ احلديقِة          ب/ اخلزَّ

اِن. زَّ ى .............. اخْلمَ احلديقُة اْلُكرْبمَ

ْرقمَ مالمَ            ج/ �سمَ ُنوبمَ          ب/ �سمَ اأ/ جمَ

اِطِئ ................ لمَى �سمَ ْحلمَُة  عمَ ِت الرِّ انمَ كمَ

ِق ْزرمَ
مَ
ْبيمَ�ِص    ج/ الّنيِل اْلأ

مَ
اأ/ الّنيِل           ب/ الّنيِل اْلأ

ْدرِيُب )233(: التَّ
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ا ُيناِسُب:   َأْكِمْل َما َيْأِتي ِبَ
راءمَ  �سْ ِة خمَ ِزيرمَ 1/ ُقْمنا برحلة ترفيهية اإِىلمَ جمَ

وِّ  �ْسجاِر واجْلمَ
مَ
ماِل واْلأ ْعنا بالرِّ تَّ مَ طمَ الّنيِل ومتمَ �سمَ ومَ

ميِل. اجْلمَ

اأ. ِرْحلٍة ترفيهيٍة

ِديِق ِة �سمَ ب. ِزيارمَ

ٍة ج. ِرْحلمٍَة ِعْلِميِّ

باٍن  ممَ ْت  ِقيممَ
ُ
واأ ْهِر  النَّ ى  رمَ ْ جممَ ْفُل  قمَ  َّ تمَ  /2

اُه فقلُت:   لمَها امْلِيمَ ِري ِخالمَ ْ اٌت جتمَ تمَحمَ ٌة وفمَ ْخممَ �سمَ

ظيٌم. اٌن عمَ زَّ ا خمَ ذمَ همَ

ظيٌم اٌن عمَ زَّ ا خمَ ذمَ اأ. همَ

ا ِج�ْسٌر عظيٌم ذمَ ب. همَ

ْهٌر عظيٌم ا نمَ ذمَ ج. همَ

ْدرِيُب )234(: التَّ

ِميِلكمَ اإح�سار احلطب، وعلى الأخ علي طبخ الطعام. ِلى زمَ عمَ ، ومَ اُم ِبتمَْجهيِز املوادِّ لمَْيكمَ اْلِقيمَ 3/ عمَ

ِخ       ج. اإعداد الحتياجات ِل يِف امْلمَْطبمَ ممَ ْوِزيُع اْلعمَ      ب. تمَ
ِ
عام ْبُخ الطَّ اأ. طمَ

ُهْم ا�ستعدادًا للقيام. اِعدمَ قمَ ُذوا ممَ اِفلمَةِ، واتَّخمَ ْحومَ احْلمَ ِميُع نمَ كمَ اجْلمَ رَّ مَ 4/ حتمَ

وِل ة اْلُو�سُ ِة        ج. �ساعمَ احمَ ْقت الرَّ              ب. ومَ
ِ
اأ. ِا�ْسِتْعدادًا ِلْلِقيام

اِطئ. فُوا حتى و�سلوا ال�سَّ قَّ ومَ ائُق ومل يتمَ لمَقمَ ِبِهُم ال�سَّ 5/ ِاْنطمَ

لُوا زمَ ُكوا              ج. نمَ رَّ مَ فُوا               ب. حتمَ قَّ ومَ اأ. يتمَ

ٍة. اِعيَّ ٍة ِزرمَ ْنطقمَ وا مِبمَ رُّ َّا ممَ راءمَ ملمَ �سْ اِرعمَ اخلمَ ريِق املزمَ ُدوا يِف الطَّ اهمَ 6/ �سمَ

ِريٍق وا�ِسٍع وا ِبطمَ ٍة           ج. مرُّ اِعيَّ ٍة ِزرمَ ْنطقمَ وا مِبمَ رُّ ٍة         ب. ممَ ِنيَّ وا مِبنطقٍة غمَ رُّ اأ. ممَ

ِة.       ايمَ همَ ِة والنِّ نْيمَ اْلِبدايمَ ةمَ بمَ ارمَ قاطعني امْلمَ�سافمَ ُلوا اإِىلمَ �ِسنَّ �سمَ اٍت ومَ اعمَ ِع �سمَ ْربمَ
مَ
ْعدمَ اأ 7/ بمَ

ْحلمَِة ِن الرِّ ممَ اِفِرينمَ     ج. ِمْن زمَ اِب امْلُ�سمَ كَّ ُد الرُّ دمَ ِة      ب. عمَ ايمَ همَ ِة والنِّ نْيمَ اْلِبدايمَ ةمَ بمَ اأ. امْلمَ�سافمَ

ِق يف منطقة قريبة من اخلزان. ْزرمَ
مَ
اِطِئ الّنيِل اْلأ لمَى �سمَ اِن عمَ زَّ ُلوا ِبِجواِر اخْلمَ زمَ 8/ نمَ

ٍة قريبٍة من الّنيِل اِن      ب. يِف مْنِطقمَ زَّ ٍة ِمنمَ اخْلمَ ِريبمَ ٍة قمَ اأ. يِف مْنِطقمَ

ٍة بعيدٍة  عن الّنيِل ج. يِف مْنِطقمَ
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ْسَئلِة اآلِتيِة: )أ( َأِجْب َعِن اأْلَ
ٍة ؟  ِبرْحلمٍَة ِنيِليَّ

ِ
ام ْرتمَ يِف اْلِقيمَ ْل فكَّ 1-همَ

....................................   

ْحلمَِة ؟ ِذه الرِّ كمَ يِف همَ قمَ افمَ ْن رمَ 2-ممَ

......................................

ِكْبُتْم ؟ ا رمَ اذمَ 3-ممَ

......................................

ْرِبي  اِطِئ اْلغمَ لمَى ال�سَّ ْدُتْ عمَ ا �ُساهمَ اذمَ 4-ممَ

؟

......................................

ٍة ؟ ِزيرمَ ْرُتْ ِبجمَ رمَ ْل ممَ 5-همَ

......................................

اِك ؟ �ْسممَ
مَ

ْيدمَ اْلأ ى �سمَ ْهومَ ْل تمَ 6-همَ

......................................

اِطِئ ؟ ْعُتْم اإِىلمَ ال�سَّ جمَ تمَى رمَ 7-ممَ

....................................   

ْحلمَِة ؟ ْعدمَ الرِّ ا �ُسُعوُركمَ بمَ 8-ممَ

......................................

ْقِومُي: َتاِسَعاً: التَّ

   مالحظة: ) اأ�سئلة ات�سالية كل جواب معقول مقبول 

ب�سرط اأن تعرب عن الفكرة مع ال�سحة  اللغوية(

)ب( اِْسَتْخِدِم اْلَكِلماِت واْلِعَباراِت اآلِتَيَة ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدِة:

ة ارمَ ْلِعبمَ ِلمةمَ / امَ ْلكمَ ْملمَةامَ امَجْلُ

لمَقمَ ِبنا ركبنا �سيارة، فانطلق بنا ال�سائق اإىل احلديقة.ِاْنطمَ

نا رمَ تمَ نمَظمَ فمَ لفتمَ نظرنا هذه العمارات ال�ساهقة.لمَ

ْقِفُز بداأنا نقفز كالأطفال من �سدة الفرح.نمَ

رِة يمَ زمَ كانت اأقدامنا تغو�ص يف رمال اجلزيرة.ِرماُل اجْلِ

لَُّقونمَ تمَحمَ هوؤلء ال�سبية يتحلقون حول النار طلبًا للدفء.يمَ

ْلقاِرب اأخذ القارب ي�سق املاء حتى و�سلنا اإىل ال�ساطئ الآخر.امَ

ان زَّ هل زرت خزان جبل الأولياء؟امَخْلمَ

ة ِديقمَ يف هذه احلديقة كنا نلتقي كل اأ�سبوع.امَحْلمَ
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ُلوقاٍت  ْ لمَقمَ ِبجاِنبِه خممَ خمَ ، ومَ  الإِن�سانمَ
ُ
لمَقمَ اهلل  خمَ

ياةمَ  احْلمَ ُل  عمَ ْ جتمَ املمَْخُلوقاُت  هِذِه  ى،  ْخرمَ
ُ
اأ

ماِل . ْوعًا ِمْن اجْلمَ ُتِوجُد ِبها نمَ ٍة، ومَ ِكنمَ مُمْ

ٍة،  �ِسيطمَ بمَ ٍة  ورمَ ِب�سُ ُه  اتمَ يمَ حمَ الإِْن�ساُن   
مَ
اأ دمَ بمَ ْد  قمَ ومَ

اإِىلمَ  اْحتاجمَ  اُة  يمَ احْلمَ ِذِه  همَ ْت  رمَ وَّ طمَ تمَ ا  وُكلَّممَ

رمَ  عمَ �سمَ اعمَ  جمَ ا  ذمَ اإِ ُهومَ  فمَ ا؛  ِبهمَ ِعنُي  �ُستمَ يمَ اءمَ  �ْسيمَ
مَ
اأ

ِد  ْ ِباْلربمَ �صَّ  حمَ
مَ
اأ ا  واإِذمَ  ،

ِ
ام عمَ الطَّ اإِىلمَ  ِة  اجمَ ِباحْلمَ

�صَّ  حمَ
مَ
اأ ا  واإِذمَ فء،  الدِّ اإِىلمَ  ِة  باحْلاجمَ رمَ  عمَ �سمَ

لِّ الباِرِد،  ِة اإِىلمَ الظِّ اجمَ رمَ ِباحْلمَ عمَ ِة �سمَ رارمَ ِباحْلمَ

ِة،  احمَ الرِّ اإِىلمَ  ِة  باحْلاجمَ رمَ  عمَ �سمَ ِعبمَ  تمَ ا  واإِذمَ

ُة، ِمْن  احمَ ، والرِّ لِّ ْفء، والظِّ والَّطعام، والدِّ

 
ُ
دىمَ اهلل ما همَ لكمَ حينمَ اِة؛ ِلذمَ يمَ ُروراِت احْلمَ �سمَ

اِعُدُه  ا ُت�سمَ همَ نِّ
مَ
رمَ ِباأ عمَ ْيواناِت �سمَ الإِن�سانمَ اإِىلمَ احْلمَ

لمَى  ا ُيِعُيُنُه عمَ ا ممَ ِجُد ِفيهمَ لِّ ُم�ْسِكالِتِه ويمَ يِف حمَ

ِة . ُروِريَّ اِجاِتِه ال�سَّ اِء كثرٍي ِمْن حمَ �سمَ قمَ

ابعُة َاْلوحدُة ال�سَّ

ُة} يَّ {من ااْلأَْحياُء اْلَبِّ

اِمُس َعشر ْرُس اخْلَ الدَّ

َيواَناُت َاْلَ

 ، ْقالمَ ثمَ
مَ
الأ لمَْيِه  عمَ ْحِمُل  ويمَ ُبُه،  وُيْركمَ ُه،  ممَ ْ حلمَ ُكُل 

ْ
اأ ويمَ ُه،  نمَ بمَ لمَ ُب  �ْسرمَ يمَ ُهومَ  فمَ الإِْن�ساِن؛  اِة  يمَ حمَ يِف  واِن  يمَ احْلمَ ُة  يَّ مِّ همَ

مَ
اأ ُر  ْظهمَ تمَ ا  هنمَ ِمْن 

واناِت . يمَ اِل هِذِه احْلمَ ممَ اِعِه ِبجمَ اِنِب ِا�ْسِتْمتمَ ْيِد اإِىلمَ جمَ ِة وال�سّ ْخِدُمُه ِلْلِحرا�سمَ �ْستمَ ، ويمَ ر�صمَ
مَ
ْحُرُث ِبِه الأ ويمَ

ِة،  اعمَ رمَ ٌل يِف الزِّ ممَ ُتها عمَ اٌم، وُقوَّ عمَ ُمها طمَ ْ اٌء، وِجْلُدها ِك�ساٌء، وحلمَ ائِدها ؟ لبُنها ِغذمَ ومَ ْرتمَ يِف فمَ كَّ رِة وفمَ اممَ البقمَ ممَ
مَ
ْفتمَ اأ قمَ ْل ومَ همَ

ْيِد  ِة وال�سَّ ا�سمَ رمَ اُة واملمَاِعُز، وِكالُب احْلِ ِذلكمَ ال�سَّ ، وكمَ ْغلمَ ماُر واْلبمَ �ساُن واحْلِ ُل واحْلِ ممَ ذا اجْلمَ كمَ اِحِبِه . وهمَ ُتها ماٌل ِل�سمَ رْثمَ وكمَ

ٍة. ِظيممَ اِئدمَ عمَ ومَ لوقاٌت ذاُت فمَ ْ ُكلُّها خممَ

ْعُروٌف . ا ُهومَ ممَ ممَ اِة كمَ يمَ لمَى احْلمَ ُه عمَ ٌة لمَ ِعينمَ ُه، وممَ ٌة لمَ ِديقمَ ٌة ِمنمَ الإِن�ساِن، �سمَ ِريبمَ ُة، قمَ ِليفمَ
مَ
واناُت اْلأ يمَ ِذِه احْلمَ همَ

الأهداف:

تهدف هذه الوحدة اإىل حتقيق ما ياأتي:

1- تنمية مهارة القراءة املتمثلة يف الفهم والقدرة على الو�سول اإىل املعاين الدقيقة للن�ص.

2- تزويد الدار�ص بعدد من املفردات التي تقدم اأو�ساف احليوانات والطيور واأفعالها ، وكلمات ت�ستعمل عند احلديث عن احليوان واأنواعه 

والطيور واأنواعها واأ�سكالها ، ودور النوعني يف املحافظة البيئية واحلياة ال�سليمة.

3- تزويد الدار�ص بعدد من الرتاكيب اجلديدة امل�ستخدمة يف مو�سوع يتحدث عن احليوانات والطيور.

4- تعزيز قدرة الدار�ص على ح�سن ا�ستخدام و�سل احلروف وف�سلها عند الكتابة .

5- تنمية احل�ص الإن�ساين لدي الدار�ص وحثه على ح�سن التعامل مع احليوان والطيور مع الإ�سارة اإىل بع�ص القيم الدينية الإ�سالمية يف 

هذا ال�ساأن.



259

  

 



  

 

             
                    
                   

             

              
                 
                  

                               
                                    
                                          

            

ي  ْق�سِ ِتي تمَ ِط الَّ ْن�ساِن ِمْثُل اْلِقطمَ عمَ اْلإِ ِعي�ُص ممَ واناٌت ِمْنها تمَ يمَ ِلكمَ ُهناكمَ حمَ اِنِب ذمَ واإِىلمَ جمَ

ْلِقِه . جاِئبمَ خمَ ةمَ اهلِل وعمَ ى ِفيها ُقْدرمَ رمَ راِت واْلِفْئراِن، ونمَ �سمَ لمَى احْلمَ عمَ

لمَتمَها، وُيْهِمُلها، ول  اممَ ُي�ِسيُء ُمعمَ واناِت ؛ فمَ يمَ ى هذا اجْلاِنبمَ من احْلمَ رمَ ا�ِص ل يمَ ْع�ُص النَّ بمَ

ِذِه  همَ نَّ 
مَ
اأ عمَ  ممَ ِع  ممَ امْلُْجتمَ يِف  ْمرا�سًا 

مَ
واأ ُم�ْسِكالٍت  ُب  بِّ ُي�سمَ ا  مِمَّ ِتها  حَّ و�سِ ِبِغذاِئها  ْعتمَني  يمَ

لمَى  ِطيُع، وعمَ �ْستمَ تمَ ا  ممَ ى  ْق�سمَ
مَ
اأ ُم  دِّ وُتقمَ ِتها،  ُقْدرمَ ُكلَّ  اْلإِْن�سانمَ  ُتْعطي  ةمَ  يفمَ لمَ

مَ
اْلأ واناِت  يمَ احْلمَ

بٍد  ًة ِبِخْدمٍة »ويِف ُكلِّ ذاِت كمَ فاٍء، وِخْدممَ فاٍء ِبومَ طاٍء، وومَ طاًء ِبعمَ ْن ُيباِدلمَها عمَ
مَ
الإِن�ساِن اأ

ْلٍب . ِب كمَ بمَ ةمَ ِب�سمَ نَّ ُجٌل اجْلمَ لمَ رمَ خمَ ٍة، ودمَ ارمَ يِف ِهرَّ اأٌة النَّ لمَِت اْمرمَ خمَ دمَ ْجر« ، ومَ
مَ
ى اأ رَّ حمَ
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   َأِجْب َعِن اأْلَْسئلِة اآْلِتيِة :
ْخرى ؟

ُ
لمَقمَ اْلإِْن�سانمَ وامْلمَْخُلوقاِت اْلأ ْن خمَ ممَ  .1

خلق  الذي  هو  وتعاىل  �سبحانه  اهلل   

الإن�سان واملخلوقات الأخرى.

ُه ؟ اتمَ يمَ  الإِن�ساُن حمَ
مَ
اأ دمَ ْيفمَ بمَ كمَ  .2

بدا الإن�سان حياته ب�سورة ب�سيطة.  

ا : ُل الإِْن�ساُن اإِذمَ ْفعمَ ا يمَ اذمَ ممَ  .3

اأو  ِد،  ْ ِباْلربمَ �صَّ  حمَ
مَ
اأ اأو   ، ِعبمَ تمَ اأو    ، اعمَ جمَ  

ِة. رارمَ �صَّ ِباحْلمَ حمَ
مَ
اأ

اإىل  باحلاجة  �سعر  الإن�سان  جاع  اإذا   

التدريبات

أوالً: أسئلة االستيعاب :

ْدرِيُب )235(: التَّ

الطعام، واإذا تعب �سعر باحلاجة اإىل الراحة،

اإذا اأح�ص بالربد �سعر باحلاجة اإىل الدفء، واإذا اأح�ص باحلرارة �سعر باحلاجة       

اإىل الظل.  

واناِت ِمنمَ اْلِغذاِء ؟ يمَ ِجُد الإِن�ساُن يِف احْلمَ ا يمَ اذمَ ممَ  .4

يجد الإن�سان يف احليوان من الغذاء اللب واللحم وال�سمن.  

واناُت  ِلْلُمزاِرِع ؟ يمَ ُم احْلمَ دِّ ا ُتقمَ اذمَ ممَ  .5

ن الأر�ص. احليوانات حترث اأر�ص املزارع، وحت�سِّ  

ِة ؟ رمَ قمَ اِئد اْلبمَ ومَ ْع�صمَ فمَ ْد بمَ دِّ عمَ  .6

من فوائد البقرة القدرة على احلرث واجلر واحلمل.   

ُل ؟ ممَ ِفيممَ ُيِفيُدنا اجْلمَ  .7

عام.  يفيدنا اجلمل يف التنقل، واإمدادنا باحلليب والطَّ  

ِة ؟ �سمَ حِّ ومَ واناِت امْلُتمَ يمَ ْعِرُف ِمنمَ احْلمَ ا تمَ اذمَ ممَ  .8

اأعرف الأ�سد والفيل والذئب وغري ذلك.  
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َخطٌّ  َتُه  َتْ ملا  املناسَب  املراِدَف  اِختِر   
فيما َيْأِتي :

اكنمَ  �سمَ ممَ يِف  ِة  اْلقْريمَ يِف  الّنا�ُص  عي�ُص  يمَ  .1

ٍة :  �سيطمَ بمَ

ِن )    ( اِلية الثَّممَ )اأ( غمَ  

) ِة الثَّمِن ) هيدمَ )ب( زمَ  

ٍة )    ( ْدواٍر عاِليمَ
مَ
)ج( ذاِت اأ  

وُّرًا  طمَ تمَ الوقِت  هذا  يِف  العلوُم  ت  رمَ وَّ طمَ تمَ  .2

ِبريًا :  كمَ

) ْت ) ممَ دَّ قمَ )اأ( تمَ  

ْت  )    ( ّقفمَ ومَ )ب( تمَ  

ْت )    ( لَّممَ عمَ )ج( تمَ  

ْعماِلنا
مَ
داِء اأ

مَ
�ْستمَعنُي باهلِل يِف اأ نمَ  .3

لمَ )    ( ممَ ْطُلُب ِمْنُه اْلعمَ    )اأ( نمَ

) دةمَ ) ْطُلُب ِمْنُه امْل�ساعمَ )ب( نمَ  

َرَداِت: ْف َثاِنَيًا : َتْدرِيَباُت امْلُ

ْدرِيُب )236(: التَّ

ْطُلُب ِمْنُه املالمَ )    ( )ج( نمَ  

ِب�سي .  المَ ِب�ْسُت ممَ ْفِء حنيمَ لمَ ْرُت ِبالدِّ عمَ �سمَ  .4

) ٍة ) ا�ِسبمَ ٍة ُمنمَ رارمَ )ج( ِبحمَ روِر )    (  )ب( ِبال�سُّ ة  )    (   احمَ )اأ( ِبالرَّ  

ياِة .  ُروراِت احْلمَ راُب ِمْن �سمَ اُم وال�سَّ عمَ الطَّ  .5

ْنواِع )    (
مَ
)ج( اأ اِر )    (  رمَ �سْ

مَ
)ب( اأ  ) ( 

ِ
اِزم ومَ )اأ( لمَ  

 . بةمَ يِّ عماِل الطَّ
مَ
 املوؤمننيمَ اإِىلمَ الأ

ُ
ى اهلل دمَ همَ  .6

ى )    ( ْعطمَ
مَ
)ج( اأ عمَ )    (  �سمَ )ب( ومَ  ) دمَ ) ْر�سمَ

مَ
)اأ( اأ  

ِتي : يَّ  يا ُبنمَ
ُ
اِنك اهلل عمَ

مَ
ْوم الْخِتباِر اأ ِتها يمَ مُّ ِلْبنمَ

ُ
المَت الأ قمَ  .7

ِك )    ( ادمَ عمَ
مَ
)ج( اأ  ) ِك ) دمَ اعمَ )ب( �سمَ  )    ( 

ُ
ِك اهلل ِفظمَ )اأ( حمَ  

ْبنائِه ِك�ساءمَ اْلعيِد :
مَ
ُب لأ

مَ
ممَ الأ دَّ قمَ  .8

ُة العيِد )    ( ِديَّ (   )ب( حاجاِت العيِد )    (   )ج( همَ )اأ( مالب�ُص العيِد )  
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تَه  َتْ ملا  املناِسَب   ) )امْلَُضادَّ اِْخَتِر 
َخطٌّ ِفيما َيْأِتي :

من  واخلروُف  واجلمُل  ُة  رمَ قمَ اْلبمَ  .1

ِة : ليفمَ
مَ
احليواناِت الأ

)اأ( الكبريِة  )    (  

دِة )    ( )ب( اجليِّ  

) ِة ) �سمَ )ج( املتوحِّ  

ىلَّ : �ساءمَ اإِ
مَ
ْن اأ ُت ممَ ْ احممَ �سمَ  .2

)اأ( جاءمَ )     (  

ِر  )    ( )ب( نمَظمَ  

) نمَ ) ْح�سمَ
مَ
)ج( اأ  

ِتها : �ْسرمَ
ُ
ْعتمَني ِباأ مُّ تمَ

ُ
الأ  .3

ِعي�ُص )    ( )اأ( تمَ  

) )ب( ُتْهِمُل  )  

)ج( ُت�ساِعُد )    (  

ْدرِيُب )237(: التَّ

ٍل ِلتمَْنجحمَ : ممَ ِطيُع من عمَ �ْستمَ ى ما تمَ ق�سمَ
مَ
ْم اأ دِّ قمَ  .4

) ْيٍء ) لَّ �سمَ قمَ
مَ
ْيٍء )    (         )ج( اأ رمَ �سمَ غمَ �سْ

مَ
ْدٍر)    (        )ب( اأ مَ قمَ ْكربمَ

مَ
)اأ( اأ  

فاِت امْلُوؤْمِن : فاُء ِمْن �سِ ْلومَ امَ  .5

ِذُب )    ( ْدُق )    (              )ج( اْلكمَ (          )ب( ال�سِّ ُة     ) يانمَ )اأ( اخْلِ  

لمَْيكمَ ِباْلُهُدوِء : عمَ ِة فمَ احمَ ْقُت الرَّ ا ومَ ذمَ همَ  .6

) ب ) ل  )    (                )ج( التَّعمَ ممَ ْلعمَ وْم )     (                 )ب( امَ )اأ( النَّ  

كاٍن : نٌة يِف ُكلِّ ممَ كمَ اُة مُمْ يمَ امَحْلمَ  .7

ْهلمٌَة )    ( (         )ج( �سمَ ِحيلمٌَة  ) ٌة )     (                )ب( ُم�ْستمَ )اأ( واِجبمَ  

ٌة : �ِسيطمَ ٌة وبمَ ِغريمَ لُة ِهيمَ �سمَ ِميمَ ْريتمَي اجْلمَ هِذِه قمَ  .8

) دٌة ) قَّ دٌة )    (                  )ج( ُمعمَ يِّ ْهلمٌَة )    (                 )ب( جمَ )اأ( �سمَ  



263

  

 



  

 

   
            

 
   –    –   –    –    –  –  –     – 

             

          

                 

                    

                     

                     

                        

           

  اِمأَل الَفراَغ فيما َيْأِتي ِباْلَكِلَمِة املناِسَبِة :
الكلمات: 

ُر – اجلاِنِب.  وَّ تمَطمَ ُب – يمَ بِّ ْوٌع – ُت�سمَ ٍة – نمَ ّرُة – عجيبًة – اجلانب – حاجمَ م�سكلًة – الهمَ

ِر ؟
ْ
اأ ْلفمَ اْلفمَ ِري الهّرة خمَ ْ ا جتمَ مِلمَاذمَ  .1

ْبُت اإِىلمَ حديقِة احليواِن فراأيُت حيواناٍت عجيبة. همَ ذمَ  .2

ٌة . ائممَ ْوم اأنا �سمَ هارمَ اْليمَ  نمَ
ِ
عام �ْسُت يِف حاجة اإِىلمَ الطَّ لمَ  .3

باِت . ِة بالنَّ ارَّ ائرِة وال�سَّ راِت الطَّ �سمَ اُد نوع ِمنمَ احْلمَ رمَ امَجْلمَ  .4

ِثريًا . ُكُل كمَ
ْ
اأ نَّها تمَ

مَ
حاِبها لأ �سْ

مَ
ُب م�سكلة لأ بِّ اناِت ُت�سمَ يومَ ْع�ُص احْلمَ بمَ  .5

�صمَ امْلِمَالِريا ؟ رمَ ِة الَِّتي ت�سبب ممَ رمَ �سمَ ما ا�ْسُم احْلمَ  .6

ِديٌد . �ْسِجٌد جمَ ِر ممَ ْي�سمَ
مَ
لمَى اجلانب الأ ٌة وعمَ اٍن عاِليمَ بمَ ِن ممَ مْيمَ

مَ
لمَى اجلانب الأ عمَ  .7

اِب .  والآدمَ
ِ
ِر اْلعُلوم عمَ تمَطوِّ الإِن�ساُن يتطور ممَ  .8

ْدرِيُب )238(: التَّ
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َمَل َكَما ِفي امِلَثاَلْيِ :  َأْكِمِل اْلُ
) املثال )اأ( )املخلوقاُت / احلياةمَ

ةً  ِكنمَ اةمَ مُمْ يمَ ُل احْلمَ عمَ ْ هِذِه امْلمَْخُلوقاُت جتمَ

) املثال )ب(  )العمُل / النجاحمَ

ِكنًا ا العمُل يجعُل النَّجاحمَ مُمْ ذمَ همَ

) ْعليممَ )امَمْلداِر�ُص / التَّ

هذه املدار�ص جتعل التعليم ممكنًا.  .1

ر( فمَ اراُت / ال�سِّ يَّ )ال�سَّ  

هذه ال�سيارات جتعل ال�سفر ممكنًا.  .3

) ةمَ را�سمَ وُل / الدِّ )اْلُف�سُ  

هذه الف�سول جتعل الدرا�سة ممكنة.  .5

راِكيِب : َثاِلَثاً:  َتْدرِيَباُت التَّ

ْدرِيُب )239(:   التَّ

) ةمَ اءمَ ُرو�ُص / اْلِقرمَ )الدُّ  

هذه الدرو�ص جتعل القراءة ممكنة.  .7

) ُرُوجمَ ْبواُب / اخْلُ
مَ
)الأ  

هذه الأبواب جتعل اخلروج جتعل اخلروج ممكنًا.  .9

وؤْيمَة( ْنواُر / الرُّ
مَ
)الأ  

هذه الأنوار جتعل الروؤية ممكنة.  .11

) اةمَ يمَ مْلمَْخلوقاُت / احْلمَ )امَ

هذه املخلوقات جتعل احلياة ممكنة.  .13

) ْعِليممَ اِر�صمَ / التَّ )امْلدمَ  

هذه املدار�ص جتعل التعليم ممكنًا.  .15
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َمَل َكَما ِفي امِلَثاَلِي :    َأكِمِل اْلُ
اٍت( ُلوقمَ انمَ – خممَ املثال )اأ( )الإِْن�سمَ

ُلوقاٍت  ْ اِنِبِه خممَ لمَقمَ ِبجمَ  الإِْن�سانمَ وخمَ
ُ
لمَقمَ اهلل خمَ

املثال )ب( )املراأة / ن�ساًء(

ِن�ساًء  اِنِبها  ِبجمَ لمَقمَ  وخمَ ةمَ 
مَ
امْلراأ  

ُ
لمَقمَ اهلل خمَ ى  ْخرمَ

ُ
اأ

يات. رمَ خمَ
ُ
اأ

ه( اكمَ ومَ )املْْوزمَ / فمَ

خلق اهلل املوز وخلق بجانبه فواكه اأخرى.  .1

ْدرِيُب )240(: التَّ

) واِكبمَ ْر�صمَ – كمَ
مَ
)الأ

خلق اهلل الأر�ص وخلق بجانبها كواكب اأخرى.  .2

ومًا( ر – ُنُ ممَ ْلقمَ )امَ

خلق اهلل القمر وخلق بجانبه نومًا اأخرى.  .3

اٍت( وانمَ يمَ )اْلِفيلمَ – حمَ

خلق اهلل الفيل وخلق بجانبه حيوانات اأخرى.  .4

اٍت( رمَ �سمَ راد– حمَ )اجْلمَ

خلق اهلل اجلراد وخلق بجانبه ح�سرات اأخرى.  .5

اكًا( �ْسممَ
مَ
احمَ – اأ ْم�سمَ )التِّ

خلق اهلل التم�ساح وخلق بجانبه اأ�سماكًا اأخرى.  .6

اًء( ة – ِن�سمَ
مَ
)املمَْراأ

خلق اهلل املراأة وخلق بجانبها ن�ساء اأخريات.  .7

املوؤنث  عن  تدريبات  املعلم  ي�سيف  مالحظة: 

احلقيقي )املثال ال�سابع(

ا يِف املثاِل: ممَ ةمَ كمَ لمَ الآِتيمَ ممَ ْكِمِل اجْلُ
مَ
 اأ

املثال: )هو(

ِ
ام عمَ ِن الطَّ ثمَ عمَ اعمَ بمَحمَ ا جمَ اإِذمَ

) اإذا جاعت بحثت عن الطعام. )ِهيمَ  .1

اإذا جاعوا بحثوا عن الطعام. )ُهْم(  .2

ا /موؤنث( اإذا جاعتا بحثتا عن الطعام. )ُهممَ  .3

ْنُتما(
مَ
اإذا جعتما بحثتما عن الطعام. )اأ  .4

اإذا جعن بحثن عن الطعام. )ُهّن(  .5

ٌر( ا / ُمذكمَ اإذا جاعا بحثا عن الطعام. )ُهممَ  .6

اإذا جاع بحث عن الطعام. )هو(  .7

ْدرِيُب )241(: التَّ
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َمَل َكَما ِفي املثاِل :  َأْكِمِل اْلُ
املثاُل:

اء( طمَ ان / عمَ                )الإِْن�سمَ

اٍء طمَ طاٍء ِبعمَ ِادلمَها عمَ ْن ُيبمَ
مَ
اِن اأ لمَى الإِْن�سمَ عمَ

ُجِل / ِاحرتامًا( )الرَّ  

على الرجل اأن يبادلها احرتامًا باحرتام.

ْقِديرًا( ِة / تمَ
مَ
مْلْراأ )امَ  

2. على املراأة اأن تبادلها تقديرًا بتقدير.

ْطفًا( اِلب / عمَ )الطَّ  

3.على الطالب اأن يبادلها عطفًا بعطف.

ْدرِيُب )242( التَّ

ة / �ُسُرورًا( اِلبمَ )الطَّ  

4. على الطالبة اأن تبادلها �سرورًا ب�سرور.

ًة( قمَ فمَ )اْلِبْنِت / �سمَ  

5. على البنت اأن تبادلها �سفقة ب�سفقة.

انًا( نمَ مِّ / حمَ
ُ
)الأ  

على الأم اأن تبادلها حنانًا بحنان.

ِب / ُوّدًا(
مَ
)الأ  

7. على الأب اأن يبادلها حبًا بحب

اًء( طمَ ان / عمَ )الإِْن�سمَ  

8. على الإن�سان اأن يبادلها عطاًء بعطاء.
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َأْكِمِل اُلَمَل ْكَما ِفي امْلِثاِل :
املثال :

وان( يمَ )امَحْلمَ

اِن اِة الإِْن�سمَ يمَ واِن يِف حمَ يمَ ُة احْلمَ يَّ مِّ همَ
مَ
ُر اأ ْظهمَ ا تمَ وِمْن ُهنمَ

ِل( ممَ ْلعمَ )امَ

ومن هنا تظهر اأهمية العمل يف حياة الإن�سان.

اِج( ومَ  ) الزَّ

ومن هنا تظهر اأهمية الزواج يف حياة الإن�سان.

ِر( فمَ  )ال�سَّ

ومن هنا تظهر اأهمية ال�سفر يف حياة الإن�سان.

ْدرِيُب )243(: التَّ

ِة( ا�سمَ رمَ  )الدِّ

ومن هنا تظهر اأهمية الدرا�سة يف حياة الإن�سان.

اِط( �سمَ  )النَّ

ومن هنا تظهر اأهمية الن�ساط يف حياة الإن�سان.

 )التَّداِوي(

ومن هنا تظهر اأهمية التداوي يف حياة الإن�سان.

ِة( داقمَ  ) ال�سَّ

ومن هنا تظهر اأهمية ال�سداقة يف حياة الإن�سان.

واِن( يمَ  )امَحْلمَ

8. ومن هنا تظهر اأهمية احليوان يف حياة الإن�سان.



268

 



  

  

 

   
           

    –                               
                 

     –   
  

    –  
  

    –   
  

   –      
  

     –    
  

     –   
  

     –   
  

      –  
  

َمَل َكَما ِفي املثاِل :  َأْكِمَل اْلُ
امِلَثاُل :

واِن( يمَ ا�ِص – احْلمَ )النَّ

واِن. يمَ ا اجْلاِنبمَ ِمنمَ احْلمَ ذمَ ِرى همَ ا�ِص ل يمَ ْع�ُص النَّ بمَ

ِة( بُّورمَ ِب – ال�سَّ الَّ )الطُّ

بع�ص الطالب ل يرى هذا اجلانب من ال�سبورة.

اِرِع( ائقنيمَ – ال�سَّ  )ال�سَّ

بع�ص ال�سائقني ل يرى هذا اجلانب من ال�سارع.

ِريِق( ِة – الطَّ  )املارَّ

بع�ص املارة ل يرى هذا اجلانب من الطريق.

ْدرِيُب )244(: التَّ

وِق( ينمَ – ال�سُّ ِ  )امْل�ْسرتمَ

بع�ص امل�سرتين ل يرى هذا اجلانب من ال�سوق.

ِة( تبمَ الِء – امْلْكمَ ممَ  )الزُّ

بع�ص الزمالء ل يرى هذا اجلانب من املكتبة.

ْْعِر�ِص( اِر – املمَ وَّ  )الزُّ

بع�ص الزوار ل يرى هذا اجلانب من املعر�ص.

ِة( ارمَ اِن – اْلِعممَ كَّ  )ال�سُّ

بع�ص ال�سكان ل يرى هذا اجلانب من العمارة.

اِن( ومَ يمَ ا�ِص – احْلمَ  )النَّ

بع�ص النا�ص ل يرى هذا اجلانب من احليوان.
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َمَل اآلِتيَة :   اِْقَرَأ اْلُ
ا.  ِعي�ُسهمَ ِتي نمَ عاُم ِمْن �سروراِت احلياِة الَّ الطَّ  .1

اِة.  يمَ ُة احليواِن يِف احْلمَ يَّ مِّ همَ
مَ
ُر اأ ْظهمَ ا تمَ ُهنمَ  .2

 . اىلمَ عمَ ُه وتمَ ةمَ اهلِل �ُسْبحانمَ اِت ُقْدرمَ وانمَ يمَ ى يِف احْلمَ رمَ نمَ  .3

واِن. يمَ اِنبمَ ِمنمَ احْلمَ ا اجلمَ ذمَ ى همَ رمَ ا�ِص ل يمَ ْع�ُص النَّ بمَ  .4

ْجٌر.
مَ
ى اأ رَّ يِف ُكلِّ ذاِت كبٍد حمَ  .5

ْدَوَل اآلِتي : َوالحِظ اْلَ

ة اُفاْلِعبارمَ ُة للم�ساف اإِليهامل�ساُف اإِلْيِهاملُ�سمَ راِبيَّ ِِعمَ
ُة الإ الممَ العمَ

اِة  يمَ ُروراِت احلمَ روراِت1 – �سمَ ةاحلياِة�سمَ �ْسرمَ اْلكمَ

واِن يمَ هميُة احلمَ
مَ
ُة2 – اأ يَّ مِّ همَ

مَ
ةاحليواِناأ �ْسرمَ اْلكمَ

ةاهلِل )لفظ اجلاللة(ُقدرُة3 – ُقدرة اهلِل �ْسرمَ اْلكمَ

ِبٍد  اِت4 – ذاِت كمَ ةكبٍدذمَ �ْسرمَ اْلكمَ

ِة، وامل�سافمَ اإِلْيِه جمروٌر  ْتحمَ وٌب ِباْلفمَ ْن�سُ ِة ومرًة ممَ مَّ نَّ امل�سافمَ مرًة جمروٌر ِبالك�سرِة ومرًة مرفوٌع بال�سَّ
مَ
لِحْظ اأ

ة. �ْسرمَ ا اْلكمَ رِّ ُهنمَ ُة اجْلمَ ائمًا . وعالممَ دمَ

ْحِو : َراِبَعاً: َتْدرِيَباُت النَّ

ْدرِيُب )245(: التَّ
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ِفي  ِإلْيِه  واملضاَف  امْلُضاَف   ِ عيِّ  
 ِ َوَبيِّ َخطٌّ  َتها  َتْ ِتي  الَّ العباراِت 

َة : اْلَعالَمَة اإِلْعراِبيَّ
ْمَلُة : اْلُ

يِف  العامليَّة،  اإِفريقيا  بجامعِة  اللُّغِة  ُد  ْعهمَ ممَ

من  ٌب  ُطالَّ ِبِه  ْدُر�ُص  يمَ  ،
ِ
اخلرطوم دينِة  ممَ

ُهْم  ْع�سُ ُهْم ِمْن اإِفِريِقيا وبمَ ْع�سُ بالٍد كثريٍة، بمَ

ُهْم ِمْن اأوُرْبا .  ْع�سُ مْن اآ�ِسيا وبمَ

ْدرِيُب )246(: التَّ

ْبلمَ   قمَ
ِ
فمَ اْلعام اِلُب ِباملعهِد عامًا كاِماًل وِن�سْ ْدُر�ُص الطَّ يمَ

خوِل اإِىلمَ ُكلِّياِت اجلامعِة . الدُّ

العالمة اإلعرابية للمضاف إليهاملضاف إليهاملضافالعبارةالرقم

العالمة ال تظهر على اللفإفريقياجامعةجامعة إفريقيا1

الكسرةاخلرطوممدينةمدينة اخلرطوم2

الكسرة ولكنها ال تظهرهمبعضبعضهم3

الكسرةالعامنصفنصف العام4

الكسرةالدخولقبلقبل الدخول5

الكسرةاجلامعةكلياتكليات اجلامعة6

ْدرِيُب )247(: التَّ
ْكِل :   اِْسَتْخِدِم العباراِت اآلتيَة ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدٍة َمْضُبوَطٍة ِبالشَّ

ِب : اأ�سكن يف �سكن الطالب باجلامعة. الَّ ُن الطُّ كمَ �سمَ  .1

 : مدينة اخلرطوم اأكرب مدن ال�سودان.
ِ
ْرُطوم ُة اخْلُ ِدينمَ ممَ  .2

داِء : اأدعوك لتناول   اْلغمَ
ِ
ام عمَ طمَ  .3

طعام الغداء معي.

باب  ترتك  ل   : املنِزِل  بابمَ   .4

املنزل مفتوحًا.

�سباح  ذهبت   : املدينِة  ِط  �سمَ ومَ  .5

و�سط  يف  م�سرٍف  اإىل  اليوم 

املدينة.

وداِن : فندق ال�سودان  ُفْنُدق ال�سُّ  .6

من فنادق الدرجة الأوىل.

على  ح�سلت   : ِر  فمَ ال�سَّ ِة  ْذِكرمَ تمَ  .7

تذكرة ال�سفر ب�سعر منخف�ص.

يف  يعمل  هذا   : ِب  الَّ الطًّ �ُسوؤوِن   .8

ق�سم �سوؤون الطالب باجلامعة.
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ِتي َبْعَده: َداً  ُثمَّ َأِجْب َعِن اأْلَْسئَلِة الَّ  اِْقرَأ النََّص اآلِتي ِجيَّ
عمَ الإِْن�ساِن  ِعي�ُص ممَ نَّها ل تمَ

مَ
، لأ ةمَ �سمَ يها احليواناِت امْلمَتمَوحِّ مِّ اِباِت، وُن�سمَ واناُت يِف الغمَ يمَ ْكرُثُ احلمَ تمَ

ًة، وِهيمَ  ِليقمَ ًة طمَ ها يِف هِذِه الغاباِت، ُحرَّ ْقُرُب ِمْنُه، وهِذِه احليواناُت تعي�ُص حياتمَ ول تمَ

وُت يِف اْلغاباِت . ُ ِلُد ُثمَّ متمَ ا وتمَ يمَ ْ حتمَ

كُل 
ْ
اأ يمَ ها  ْع�سُ وبمَ ْهِد،  واْلفمَ ِمِر  والنَّ دمَ  �سمَ

مَ
الأ ِمْثُل   ، اللَّْحممَ ُكُل 

ْ
اأ يمَ واناِت  يمَ احلمَ ِذِه  همَ ْع�ُص  بمَ

ِة. المَ زمَ ِة واْلغمَ افمَ رمَ . والزَّ ْح�ِسيَّ ماِر اْلومَ ِة واْلفيِل واحْلِ ح�ِسيَّ ِة اْلومَ رمَ قمَ ، ِمْثُل اْلبمَ اِئ�صمَ �سمَ احْلمَ

ْبُع  ُة وال�سَّ المَ زمَ ا؛ فاْلغمَ مهمَ ْ ُكُل حلمَ
ْ
اأ ى، تمَ ْخرمَ

مَ
واناٍت اأ يمَ ِة حمَ ُد يِف اْلغابمَ ِ  جتمَ

ِ
ِكلمَُة اللًُّحوم

مَ
واناتمَ اآ يمَ احلمَ

يواناِت . ُب ِغذاٌء لِتْلكمَ احلمَ ْرنمَ
مَ
ْعلمَُب والأ والثَّ

ائ�ِص. �سمَ دًا للحيواناِت اآكلِة احْلمَ يِّ ُم غذاًء جمَ دَّ ُتقمَ ا وِثماُرها، فمَ ِة ونباتاُتهمَ اُر اْلغابمَ �ْسجمَ
مَ
ا اأ مَّ

مَ
اأ

َخاِمَساً: َتْدرِيَباُت اْلِقراَءِة :

ْدرِيُب )248(: التَّ
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ِة ؟ واناِت اْلغابمَ يمَ ي حمَ مِّ ِبْ ُن�سمَ  .1

ن�سميها احليوانات املتوح�سة.  

واناِت الَِّتي  يمَ نْيمَ احْلمَ ا وبمَ ْينهمَ ْرُق بمَ ا اْلفمَ ممَ  .2

اِلُطُه ؟ عمَ الإِْن�ساِن وُتخمَ ِعي�ُص ممَ تمَ

ت�سكن  ل  املتوح�سة  اأن  بينهما  الفرق   

مع الإن�سان، ومتوت وحتيا بعيدة عنه.

ا  همَ اتمَ يمَ حمَ واناُت  يمَ احلمَ ِلك  تمَ ِعي�ُص  تمَ ْيفمَ  كمَ  .3

ِة ؟ ابمَ يِف اْلغمَ

تعي�ص حياتها يف الغابة حرة طليقة.  

اِئها ؟ واناُت يِف ِغذمَ يمَ ْعتِمُد ِتْلكمَ احلمَ الممَ تمَ عمَ  .4

على  تعتمد  ما  احليوانات  هذه  من   

احل�سائ�ص يف غذائها، ومنها ما تعتمد 

على حلوم احليوانات الأخرى.

ها ؟ واناُت الغابِة ِغذاءمَ يمَ ُد حمَ ِ ْينمَ جتمَ
مَ
اأ  .5

يف  غذاءها  الغابة  حيوانات  جتد   

الغابة نف�سها.

ٍل،  ُجممَ ثمَالِث  يِف  نْيِ  انمَ ومَ يمَ حمَ نا  لمَ ْف  �سِ  .6

ِة، والثَّايِن  ابمَ اناِت اْلغمَ ومَ يمَ اأحدهما ِمْن حمَ

ِن�ٌص: 
ْ
اأ ُم�ْستمَ

حليوانني  و�سف  اأي  )مالحظة:   

ولونهما  حجمهما  ي�سف  الغابة  من 

وعالقة الإن�سان بهما ومكان وجودهما 

يقبل اإذا كانت اللغة �سليمة(.

االأَ�ْسَئَلُة:

اممَ  ممَ
مَ
اأ  )×( ةمَ  الممَ والعمَ ِة،  ِحيحمَ ال�سَّ اجُلْملمَِة  اممَ  ممَ

مَ
اأ  )√( ةمَ  الممَ اْلعمَ ِع  �سمَ  

 :
مَ
اأ طمَ ِح اخْلمَ حِّ اأ و�سمَ طمَ اجُلْملمَِة اخْلمَ

ا�ِص   ِن النَّ ِعيدًة عمَ ِة بمَ ابمَ ُة يِف اْلغمَ ليفمَ
مَ
يواناُت اْلأ ِعي�ُص احْلمَ 1. تمَ

)×( بل احليوانات املتوح�سة هي التي تعي�ص يف الغابة بعيدًة عن النا�ص.

ٌد )√(. حمَ
مَ
ًة ل ُيْزِعُجها اأ ِعي�صمَ ُحرَّ ْن تمَ

مَ
ُة اأ �سمَ حِّ ومَ بُّ احليواناُت امْلُتمَ 2. حُتِ

.)√( 
ِ
رْيمَ اللَّْحم ُكُل غمَ

ْ
اأ ُر ل يمَ ها الآخمَ ْع�سُ ُكُل احل�سائ�ص، وبمَ

ْ
اأ اِت تمَ يوانمَ ْع�ُص احْلمَ 3. بمَ

لمَْيها )×(  �ساُء عمَ ْتُلها واْلقمَ ِجُب قمَ ٌة ِبالإن�ساِن، لذا يمَ ارَّ 4. احليواناُت �سمَ

احليوانات لي�ست  �سارة بالإن�سان ويجب عدم قتلها.

اِء )√(. اِء واْلِك�سمَ ه بالِغذمَ ٌة لالإِن�ساِن متدُّ ِديقمَ 5. احليواناُت �سمَ

اِن )√(. ْن�سمَ ٌة ِلاْلإِ ْرومَ اِت، وثمَ يوانمَ كاٌن اآِمٌن ِلْلحمَ ُة ممَ ابمَ 6. اْلغمَ

ْدرِيُب )249(: التَّ
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 اِْسَتْخِدم امْلُْفَرداِت والعباراِت اآلتيَة ِفي ُجَمٍل ُمفيَدٍة: 

اجلملُةالكلمُة اأو العبارُة

ْكرث           تكرث الأ�سماك يف الأنهار والبحار.تمَ

ْقُرب          بع�ص احليوانات الأليفة تقرب امل�سافات وحتمل الأثقال.تمَ

ْح�ِسي          احلمار الوح�سي من احليوانات املتوح�سة.احلِمار اْلومَ

ِ
ال�سبع والأ�سد والنمر من احليوانات اآكلة اللحوم.اآِكلمَة اللُّحُوم

انات      يومَ اء ِلِتْلُك احْلمَ بع�ص حيوانات الغابة غذاء لتلك احليوانات املتوح�سة.ِغذمَ

ة             ِليقمَ ة طمَ عا�ست ال�سعوب حياتها حرة طليقة بعد ال�ستعمار.ُحرَّ

اٌر يف ثمار الغابات وح�سائ�سها غذاء لبع�ص احليوانات.ِثممَ

�ساِئ�ُص يعتمد الغزال على احل�سائ�ص يف غذائه.احْلمَ

ْدرِيُب )250(: التَّ
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ْن ِمْن ُحروِف ُكلِّ َمْجُموَعٍة ُجَماًل ُمِفيَدٍة :  كوِّ
ت + ن + ا + و + ل + ن + ا + ا + ل + ف + ط  + و + ر + ف + ي + م + ط + ع + م + ا + ل + �ص + ر + ق = 

    تناولنا الفطور يف مطعم ال�سرق.

2. م + ن + اأ + يـ + ن + ن + ر + ك + ب + ح + ا + ف + ل + ة  + ا+ل+ج+ا+م+ع+ة=

من اأين نركب حافلة اجلامعة ؟

3. د + ّق + ج + ر  + �ص + ا + ل + د + خ + و + ل + ق + ب + ل + �ص + ا + ع + ة =

دق جر�ص الدخول قبل �ساعة.

4. �ص + ن + ع + و + د + ق + ب + ل + ا + ل + غ + ر + و + ب + اإ + ن + �ص + ا + ء + ا + ل + ل + ه =

�سنعود قبل الغروب اإن �ساء اهلل.

5. م + ت + ى + ب + د + اأ + ت  + ا + ل + م + ب + ا + ر + ا + ة + و + م + ت

 + ى + ا + ل + ن + هـ + ا + يـ + ة =

  متى بداأت املباراة ومتى النهاية ؟

ْدرِيَباُت الكتابةِ:  َساِدَساً: تَّ

ْدرِيُب )251(: التَّ
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 َأِجْب َعِن اأَلْسئلِة اآلتيِة ِكتابًة: 
واناِت الأليفِة ؟ يمَ ُر احلمَ �ْسهمَ

مَ
ا اأ ممَ  .1

من اأ�سهر احليوانات الأليفة الأبقار والأغنام.  

)يقبل اجلمل، احل�سان، الكلب..الخ(.

واناِت الأليفِة ؟ يمَ ِفيُد الإِْن�ساُن من احلمَ �ْستمَ ِفيممَ يمَ  .2

ياأكل حلومها وي�سرب لبنها.   

نا ؟ عمَ ِة ممَ واناِت امْلمَْوُجودمَ يمَ عمَ احلمَ ُل ممَ تمَعاممَ ْيفمَ نمَ كمَ  .3

نتعامل معها بالرفق.  

ا ؟ ِة يِف ِبالِدنمَ واِنيَّ يمَ ِة احْلمَ ومَ ْ ِزيُد ِمنمَ الرثَّ ْيفمَ نمَ كمَ  .4

نزيد من الرثوة احليوانية يف بالدنا بتوفري   

الغذاء والدواء لها والهتمام ب�سغارها.

اِت  وانمَ يمَ واحْلمَ اِت  اْلغابمَ نْيمَ  بمَ ٌة  ِعالقمَ ُهناكمَ  ْل  همَ  .5

( ؟ ا ِهيمَ )ممَ

نعم الغابة مكان اآمن للحيوانات. تعي�ص فيها   

ويزداد اأعدادها.

ْدرِيُب )252(: التَّ

ايل )100( كلمٍة  ومَ ٍة، ُاْكُتْب حمَ ِب ِهرَّ بمَ ِار ِب�سمَ لمَِت النَّ خمَ ٍة دمَ
مَ
اأ ْلٍب، واْمرمَ ِب كمَ بمَ ةمَ ِب�سمَ نَّ لمَ اجْلمَ خمَ ُجٍل دمَ ْن رمَ �ْسُهوٌر عمَ يٌث ممَ دمَ  ُهناكمَ حمَ

 : وعمَ �سًا امْلمَْو�سُ ُملمَخِّ

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.....................................................................................................................

ْدرِيُب )253(: التَّ
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عمَ  ممَ ْبتمَ  همَ ذمَ  
ِ
ام يَّ

مَ
الأ ِمنمَ   

ٍ
ْوم يمَ اِح  بمَ �سمَ يِف   

ِة  ِديقمَ حمَ اإِىلمَ  �سدقاِء 
مَ
الأ من  ٍة  ُموعمَ ْ جممَ

ِذِه  ِبهمَ ُقْمُتْم  اأن  ْعدمَ  بمَ ا  لنمَ ُقْل  واِن  يمَ احْلمَ

ِة: ارمَ يمَ الزِّ

ةمَ ؟ ديقمَ ْلتمَ احلمَ خمَ ْيفمَ دمَ كمَ

.........................................

ةمَ ؟ ديقمَ ْلتمَ احْلمَ خمَ تمَى دمَ ممَ

.........................................

ْدرِيَباُت اْلَكالِم:  َساِبَعاً: تَّ

ْدرِيُب )254(: التَّ

واناِت ؟ يمَ ْيتمَ ِمنمَ احْلمَ
مَ
اأ ا رمَ اذمَ ممَ

.........................................

ُد هِذِه احليواناُت ؟ جمَ ْينمَ ُتومَ
مَ
اأ

.........................................

ُكُل ؟
ْ
اأ ْيفمَ تمَ كمَ

.........................................

اُم ؟ نمَ ْيفمَ تمَ كمَ

.........................................

ا�ُص ؟ ُل معها النَّ تمَعاممَ ْيفمَ يمَ كمَ

.........................................

ْ ُيْعِجْبكمَ ؟ ا ملمَ اذمَ كمَ يِف احلديقِة وممَ بمَ ْعجمَ
مَ
ا اأ اذمَ ممَ

.........................................

)هذه اأ�سئلة ات�سالية كل اإجابة �سحيحة لها �سلة باملو�سوع تقبل(
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داً ُثمَّ َأِجْب َعِن    اِْسَتِمْع ِإَلى النَّصِّ اآلِتي َجيِّ
ِتي َبْعَدُه: ْسِئَلِة الَّ اأْلَ

    يف بيتنا قطة �سغرية، تعي�ص معنا، ول تبتعد 

عنا اإل بع�ص الوقت، ثم تعود للبقاء معنا.

مما  وت�سرب  ناأكل،  مما  معنا  تاأكل  وهي   

تنا . ن�سرب، وتف�سل النوم يف غرف نومنا واأ�سرَّ

اخلروج  منها  طلبنا  اإذا  ذكية  قطة  وهي 

اإليها  واأ�سرنا  الباب  لها  واإذا فتحنا  خرجت، 

بالدخول دخلت .

والكبار  معها،  ويلعبون  يحبونها  ال�سغار 

وي�ساألون  بجانبهم،  دائمًا  يروها  اأن  يريدون 

عنها حني تبتعد عنهم .

اأننا  حتى  الأ�سرة  من  جزءًا  اأ�سبحت  قطتنا 

اإذا خرجنا من البيت لق�ساء بع�ص الوقت يف 

احلدائق والأ�سواق، اأ�سرعت باخلروج، لتبقى 

يف ال�سيارة حتى تعود معنا اإىل البيت .

ااْلأَ�ْسئَلُة:

ُة ؟ ِعي�ُص اْلِقطَّ ْينمَ تمَ
مَ
اأ  .1

تعي�ص القطة معنا يف البيت.  

ُة ؟ ُكُل اْلِقطَّ
ْ
اأ ا تمَ اذمَ ممَ  .2

تاأكل القطة مما ياأكل اأهل البيت.  

ُب ؟ �ْسرمَ ا تمَ اذمَ وممَ  .3

وت�سرب مما ي�سرب اأهل البيت.  

ْوممَ ؟ ُل النَّ �سِّ ْينمَ ُتفمَ
مَ
اأ  .4

َثاِمَناً:  
ْسُموِع : ْدرَِيباُت َفْهِم امْلَ تَّ

اأف�سل النوم يف الغرفة.  

ٌة ؟ ِكيَّ ِة ذمَ ِذِه اْلِقطَّ نَّ همَ
مَ
ْفتمَ اأ رمَ ْيفمَ عمَ كمَ  .5

لأنها تطيع اأوامر اخلروج والدخول.  

اُر ؟ غمَ ها ال�سِّ عمَ ُل ممَ ْفعمَ ا يمَ اذمَ ممَ  .6

يلعب ال�سغار معها ويحبونها.  

ْيِت ؟ اِرجمَ اْلبمَ ْيِت خمَ حاُب اْلبمَ �سْ
مَ
ْخُرُج اأ ُة ِحنيمَ يمَ ُل اْلِقطَّ ْفعمَ ا تمَ اذمَ ممَ  .7

ت�سرع اإىل ال�سيارة.  

ا�ِص ؟  ِط والنَّ نْيمَ اْلِقطمَ ِة بمَ ْوِع ِمنمَ اْلِعالقمَ ا النَّ ذمَ لمَى همَ ْل ُتواِفُق عمَ همَ  .8

اإذا مل تكن القطة مري�سة  ل �سرر  من تلك العالقة.  
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اْلَكلِماِت  ِمَن  وَع  النَّ َهَذا  ي  ُنَسمِّ َماَذا   
 : َتَها َخطٌّ ِتي َتْ الَّ

م�سافًا  ْقِت.  اْلومَ ْع�صمَ  بمَ اإِلَّ  ا  نَّ عمَ ِعْد  ْبتمَ تمَ ل 

وم�سافًا اإليه.

ا.  ِتنمَ �ِسرَّ
مَ
واأ ا  ْوِمنمَ نمَ ِف  ُغرمَ يِف  ْوممَ  النَّ ل  �سِّ تفمَ

م�سافًا وم�سافًا اإليه.

ْدرِيُب )256(: التَّ

 َأِجُب عن اأَلْسئَلِة اآلتيِة:
ِث ؟  دِّ ْيِت امْلُتمَحمَ ا يِف بمَ اذمَ ممَ  .1

يف بيته قطة.  

ُهم ؟  عمَ يِه ممَ ْق�سِ ْقِت نمَ ْم ِمنمَ اْلومَ كمَ  .2

تكون معهم طوال الوقت.  

ُب ؟  �ْسرمَ اأكُل وتمَ ِمَّ تمَ  .3

مما  وت�سرب  ياأكلون،  مما  تاأكل   

ي�سربون.

ناُم ؟  ْينمَ تمَ
مَ
اأ  .4

ْدرِيُب )257(: التَّ

تنام معهم يف غرف نومهم.  

لمَى ذكاِئها ؟  ُدلُّ عمَ ِتي تمَ ا اْلِعالماُت الَّ ممَ  .5

من العالمات التي تدل على ذكائها اأنهم اإذا طلبوا منها   

اخلروج خرجت، واإذا اأ�ساروا  اإليها بالدخول دخلت.

ُة ؟  �ْسرمَ
ُ
ْخُرُج اْلأ ما تمَ ُة ِعْندمَ ْينمَ تكوُن اْلِقطَّ

مَ
اأ  .6

تبقى القطة يف ال�سيارة.  

طمَ ؟  طفاُل اْلِقطمَ
مَ
ا ُيِحبُّ الأ مِلمَاذمَ  .7

يحب الأطفال القطط لأنهم يلعبون معها.  

ِة ؟ �ْسرمَ
ُ
اْلأ ِة ومَ نْيمَ اْلِقطَّ ةمَ بمَ ُف هِذِه اْلِعالقمَ ْيفمَ تمَ�سِ كمَ  .8

اأ�سف العالقة بني القطة والأ�سرة باأنها عالقة �سداقة.  
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َة َعَلى امْلَْعنى  الَّ اِْخَتِر اْلِعبارَة َأِو اُلملَة الدَّ
امْلُناِسِب بوضع العالمة)√(: 

ا :. نَّ ِعْد عمَ ْبتمَ 1/ ل تمَ

اأ. ُتالِزمنا)√(

اِرقنا)   ( ب. ُتفمَ

هنا)   ( ْكرمَ ج. تمَ

ا :  نمَ عمَ ِعي�ُص ممَ 2/ تمَ

ا)√( نمَ عمَ �ْسُكُن ممَ اأ. تمَ

ا)   ( نمَ عمَ ُكُل ممَ
ْ
اأ ب. تمَ

ا)   ( نمَ عمَ ُب ممَ ْلعمَ ج. تمَ

ا : ِفنمَ ْوممَ يِف ُغرمَ ُل النَّ �سِّ 3/ ُتفمَ

ا)   ( اُف ِمنَّ اأ. تمَخمَ

ا)   ( نمَ ْحومَ ِري نمَ ْ ب. جتمَ

نا)√( عمَ يُح ممَ ِ �ْسرتمَ ج. تمَ

لمَْت : خمَ ُخوِل دمَ ْيها ِبالدُّ لمَ ا اإِ ْرنمَ �سمَ
مَ
ا اأ 4/ اإِذمَ

ُلنا)   (
مَ
�ْساأ اأ. تمَ

ْينا)   ( ْنُظُر اإِلمَ ب. تمَ

ُمنا)√( ْفهمَ ج. تمَ

ْدرِيُب )258(: التَّ

اِنِبِهْم : ها دائمًا ِبجمَ 5/ اْلِكباُر ُيريدونمَ

ها)   (  ج. ُيِحبُّونمَها)√( ها)   (  ب. ُيْعُطونمَ لِّمونمَ اأ. ُيعمَ

ْنُه : ْبتمَعُد عمَ ِن اْبِنِه حنيمَ يمَ ُل الوالُد عمَ
مَ

�ْساأ 6/ يمَ

ْن ُيْر�ِسلمَُه)   (
مَ
ْن ُيناِديِه)   (    ج. ُيريُد اأ

مَ
لمَْيِه)√(  ب. يريُد اأ ِئنَّ عمَ ْطممَ ْن يمَ

مَ
اأ. ُيِريُد اأ

ْيِت :. اِرجمَ اْلبمَ ْقِت خمَ ْع�ِص اْلومَ �ساِء بمَ ِديقِة ِلقمَ ْخُرُج اإِىلمَ احْلمَ 7/ نمَ

ْنُف�ِسنا)√(
مَ
ن اأ ُه عمَ فِّ ِة )   (   ج. ُنرمَ ديقمَ ْحُدُث يِف احْلمَ ا يمَ �ْسياِء)   (  ب. ُن�ساِهُد ممَ

مَ
ْع�صمَ اْلأ ي بمَ ِ �ْسرتمَ اأ. نمَ
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)أ( َأِجْب َعِن اأَلْسَئلِة اآلَتيِة: 
يواِن  ح�صمَ عن احلمَ ُز احليوانمَ املتوِّ يِّ ا مُيمَ اذمَ ممَ  .1

الأليِف ؟

عن  يبعد  اأنه  املتوح�ص  احليوان  مييز   

الإن�سان ول يقرتب منه. 

ِمرِي ؟ ْيل واحْلمَ ِ ِفيُد ِمنمَ اخلمَ �ْستمَ ا نمَ اذمَ ممَ  .2

عليها  ونحمل  نركبها  واحلمري  اخليل   

الأثقال.

ُه ؟ ارمَ غمَ ُع �سِ واٍن ل ُيْر�سِ يمَ ْذُكْر لنا ا�ْسممَ حمَ
ُ
اأ  .3

التم�ساح ل ير�سع �سغاره.  

�ُسوُد والنُُّموُر ؟ 
ُ
ِعي�ُص الأ ْينمَ تمَ

مَ
اأ  .4

تعي�ص الأ�سود والنمور يف الغابة.   

ن وامْلاِعِز ؟ 
ْ
اأ ُل ِمنمَ ال�سَّ ْح�سُ الممَ نمَ عمَ  .5

على اللب واللحم وال�سوف.   

واْلِعَباَراِت  امْلُْفَرَداِت  اِْسَتْخِدِم  )ب( 
اآلِتَيَة ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدٍة: 

تفيد  احلرا�سة  كالب  ِة:  ا�سمَ رمَ احْلِ ِكالب   .1

الراعي.

ال�سيد  عملية  تنظيم  ينبغي  ْيد:  ال�سَّ  .2

حمافظة على احليوانات الربية.

ْقومُي:  َتاِسَعاً: التَّ

: اللب غذاء للكبار ومفيد لل�سغار بوجه خا�ص. ٌ لمَبمَ  .3

ْثُقال: نحمل الأثقال على اجلمال واحلمري والبغال.
مَ
الأ  .4

اِحِبِه: احليوان مال ل�ساحبه ينفق منه على حاجاته. ٌ ِل�سمَ المَ ممَ  .5

ة اهلِل: انظر اإىل احليوانات ترى فيها قدرة اهلل اخلالق. ُقْدرمَ  .6
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كمَ  اممَ ممَ
مَ
ُد اأ وِر، جتمَ يمَ ِن الطُّ ِديثمَ عمَ دُّ احْلمَ ومَ ما تمَ ِحينمَ

 
ِ
ام ْحجمَ

مَ
ِة الأ ِلفمَ تمَ ِوياًل ِمنمَ امْلمَْخلوقاِت خُمْ ّفًا طمَ �سمَ

 
ِ
ام ممَ واحْلمَ ِوزِّ 

مَ
الأ ْنواِع، 

مَ
والأ ْلواِن 

مَ
والأ �ْسكاِل 

مَ
والأ

ِة  عمَ جمَ ُفوِر واْلبمَ  واْلُع�سْ
ِ
عام ْقِر والنَّ �ْسِر وال�سَّ والنَّ

يوُر،  الطُّ وهِذِه  اِج،  جمَ والدَّ  
ِ
واْلُبوم واْلِبْطِريِق 

ِزيد  ُة الَِّتي ل تمَ غريمَ ُة، وِمْنها ال�سَّ ْخممَ ِمْنها ال�سَّ

فِّ . ِة اْلكمَ ْب�سمَ ْن قمَ عمَ

ْن ُبْعِد  ا ولِكْن عمَ ُفنمَ لمَ
ْ
اأ ُفُه ويمَ لمَ

ْ
اأ وِمنمَ الّطُيوِر ما نمَ

ا ِعْند  اُهممَ رمَ ْيِن نمَ نْيِ اللَّذمَ يَّ طِّ الربِّ ِوّز واْلبمَ
مَ
ِمْثل الأ

�ساِفرِي  اْلعمَ وِمْثل  واْلِوْدياِن،  اِر  ْنهمَ
مَ
الأ اطِئ  ومَ �سمَ

. 
ِ
ام ْحجمَ

مَ
ِة الأ ِغريمَ يُوِر �سمَ والطُّ

ا ِمْثل اْلُبِوم  ُر ِمنَّ ْنفمَ ُفهمَ ويمَ لمَ
ْ
اأ يُوُر مال نمَ وِمنمَ الطُّ

ْقِر والبْطِريِق . �ْسِر وال�سَّ والنَّ

باِع  والطِّ اْلعاداِت  ُة  ِلفمَ تمَ خُمْ يُوُر  الطُّ هِذِه 

اًء  �ْسيمَ
مَ
اأ ا  ْنهمَ عمَ ِعْرف  نمَ ْن 

مَ
اأ ا  ِكُننمَ ومُيْ واْلِغذاِء، 

الدر�س ال�ساد�س ع�سر

يُوُر الطُّ

. ِلكمَ رْيمَ ذمَ كُل ؟ وغمَ
ْ
اأ ا تمَ اذمَ ِي�ُص ؟  وممَ عمَ ْينمَ يمَ

مَ
ا واأ همَ ْع�سُ ِعي�ُص بمَ ْيفمَ يمَ اأْينا كمَ ِثريًة؛ رمَ كمَ

 الإِْن�ساِن، 
ِ
عام ايا طمَ قمَ باتاِت وبمَ ُبوِب والنَّ لمَى احْلُ اِئها عمَ يُوُر يِف ِغذمَ ْع�ُص الطًّ ْعتمَمد بمَ وتمَ

اناِت  يومَ واحْلمَ ا،  ِمْنهمَ ر  غمَ �سْ
مَ
الأ ُيوِر  الطُّ ْيِد  و�سمَ  

ِ
اللُُّحوم لمَى  عمَ ِمُد  ْعتمَ يمَ ما  وِمْنها 

. 
ٍ
ام عمَ ا ِمْن طمَ �ْسماِكها وما ِبهمَ

مَ
اِه واأ لمَى امْلِيمَ ُد عمَ ْعتممَ ا ما يمَ ِمْنهمَ راِت، ومَ �سمَ واحْلمَ

اِج . جمَ ِة واْلِبْطريِق والدَّ اممَ عمَ ال يمَطرُي كالنَّ ِمْنها ممَ ْعلمَُم  ومَ ا نمَ ممَ يُوِر ما يمَطرُي كمَ ِمنمَ الطُّ ومَ

ْرُجِل 
مَ
ًة ِباأ دمَ وَّ ُدها ُمزمَ ِ ْنهاِر نمَ

مَ
انِب اْلِبحاِر والأ لمَى احلياِة ِبجمَ ِمد عمَ ْعتمَ ِتي تمَ يُوُر الَّ والطُّ

ة . احمَ بمَ ْفُع املاِء وال�سَّ لمَْيها دمَ �ْسُهلمَ عمَ داِفية ِليمَ جِمْ

ها  اِكنمَ ممَ
مَ
اأ ُك  رْتمَ تمَ ِتي  الَّ ِة  امْلمَْو�ِسِميَّ اْلِهْجراِت  ذاتمَ  ُيورمَِ  الطُّ ُيوِر  الطُّ ِمنمَ   نَّ 

مَ
اأ ا  ممَ كمَ

ُثمَّ  اِة  يمَ ِلْلحمَ ها  ارمَ غمَ ئمَ �سِ ُتهيِّ ًة حتَّى  ُمدَّ ى  ْبقمَ وتمَ نٍة،  يَّ ُمعمَ اِكنمَ  ممَ
مَ
اأ يِف  وُتْفِرخمَ  ِلتمَبي�صمَ 

رمَ . اٍن اآخمَ كمَ ُتهاِجُر اإِىلمَ ممَ
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ِعي�ُص  تمَ ى  ْخرمَ
ُ
واأ اِتها،  يمَ حمَ والمَ  طمَ ْزواجًا 

مَ
اأ ِعي�ُص  تمَ ُيوِر  الطُّ ْع�صمَ  بمَ نَّ 

مَ
اأ وُنالِحُظ 

اِر  غمَ ِة ال�سِّ ْرِبيمَ لمَى تمَ اُونًا عمَ عمَ ْزواِج ِمْنها تمَ
مَ
ى الأ ُد لمَدمَ ِ ا نمَ ممَ ْرِديًة، كمَ ًة فمَ اًة ُحرِّ يمَ حمَ

اِر  غمَ اةمَ ال�سِّ يمَ ِمُد حمَ ْعتمَ ُيوِر تمَ ْع�صمَ الطُّ اتها، يِف ِحنيمَ ِنُد بمَ يمَ لمَى حمَ ِة عمَ ظمَ وامْلُحافمَ

اٍء . ْوفرِي اْلِغذمَ ة، وتمَ ايمَ ممَ ِة واحْلِ عايمَ ْوِرها يِف الرِّ دمَ مِّ ومَ
ُ
لمَى الأ ا، عمَ همَ ِعْندمَ

ِفيُد  �ْستمَ ويمَ  ، اٌء  وِغذمَ اٌم  عمَ طمَ ِهي  فمَ ؛  ِة  واْلِبيئمَ اِن  ِلالإْن�سمَ ٌة  مَّ جمَ اِئُد  ومَ فمَ يوِر  ِللطُّ ومَ  

ِفيُد ِمْنها يِف ِحْفِظ  �ْستمَ ة تمَ نَّ اْلِبيئمَ
مَ
ا اأ ممَ لَّفاِتها ، كمَ ِثرٍي ِمْن خُممَ الإِن�ساُن ِمْن كمَ

راِت  �سمَ احْلمَ لمَى  عمَ اِء  �سمَ اْلقمَ يِف  ومَ  ، ِة  املْو�ِسِميَّ ا  ِبرحالِتهمَ ُقوُم  تمَ ِحنيمَ  اُزِنها  ومَ تمَ

ا . ِتهمَ امَ لمَى نبمَ ِة عمَ ظمَ افمَ يِف امْلُحمَ ها ، ومَ ْر�سِ
مَ
ة يِف اأ ارَّ ال�سَّ
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  َأِجْب َعِن اأَلْسئَلِة اآلِتَيِة :
ْع�ٍص ؟ ْن بمَ ها عمَ ْع�سُ ُيوُر بمَ ِلُف الطُّ ْختمَ ِفيممَ تمَ  .1

يف  بع�ص  عن  بع�سها  الطيور   تختلف   

الأحجام والأ�سكال والألوان والأنواع.

ْعِرُفها ؟ ِتي تمَ يوِر الَّ �ْسماِء الطُّ
مَ
ْع�صمَ اأ اُذكر بمَ  .2

اأعرف كثريًا من اأ�سماء الطيور، الع�سفور،   

البط، الأوز ........الخ.

ُيوِر ؟ نْيمَ الطُّ ِ بمَ
ام ْحجمَ

مَ
ُر اْخِتالُف الأ ْظهمَ ْيفمَ يمَ كمَ  .3

بني   باملقارنة  الأحجام  اختالف  يظهر   

النعامة والع�سفورة مثاًل. 

ْدِريَباُت التَّ

َأوَّاًل :َأْسَئَلُة االْسِتيَعاِب :

ْدرِيُب )259(: التَّ

يوِر ؟ ُة الإِْن�ساِن ِبالطُّ ا ِعالقمَ ممَ  .4

عالقة الإن�سان بالطيور قدمية، فبع�سها يعي�ص معه، وبع�سها قريب، وبع�سها مبتعد عنه.  

ُيوِر ؟ ماِذِج ِمْن ِغذاِء الطُّ ْع�صمَ النَّ ُاْذُكْر بمَ  .5

للطيور اأغذية خمتلفة فبع�سها ياأكل احل�سرات، والبع�ص ياأكل احلبوب، والأع�ساب، وبع�سها ياأكل اللحوم.  

يوِر ِلالإِْن�ساِن ؟ ُة الطُّ ائدمَ ما فمَ  .6

للطيور فوائد لالإن�سان منها: اأكل حلومها، وال�ستفادة من ري�سها.  

ُيورمَ ؟ ْن ُتعاِملمَ الطُّ
مَ
ِغي اأ ْنبمَ ْيفمَ يمَ كمَ  .7

ينبغي معاملة الطيور برفق، لأنها �سديقة لالإن�سان وبيئته.  

ها ؟ ممَ ْ ُكُل حلمَ
ْ
اأ ها وِتْلكمَ الَِّتي ل نمَ ممَ ْ ُكُل حلمَ

ْ
اأ ِتي نمَ ُيوُر الَّ ا الطُّ ممَ  .8

ناأكل مثاًل حلم الدجاج والبط والأوز، ول ناأكل حلم ال�سقر والبومة والهدهد.   
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 َهاِت امْلَُضاَد ِلَلَكِلَماِت
َتَها َخطٌّ : ِتي َتْ  الَّ

ِن اْلِبحاِر  عيدًا عمَ عي�ُص بمَ يٌّ يمَ ِّ اِئُر اْلربمَ الطَّ  .1

اِر : ْنهمَ
مَ
والأ

) ْحِرّي ) ْلبمَ اأ – امَ  

لِوّي )    ( ب – امَخْلمَ  

اِرد )    ( ْلبمَ ج – امَ  

وتعي�ُص  الإِن�سانمَ  ُف  لمَ
ْ
اأ تمَ ُيوِر  الطُّ ْع�صمَ  بمَ  .2

ُه : عمَ ممَ

�ْسُكُن  )    ( اأ – تمَ  

بُّ  )    ( ب – حُتِ  

) ْنفُر) ج – تمَ  

َرَداِت: ْف ْدرِيَباُت امْلُ َثاِنَيًا : تَّ

ْدرِيُب )260(:   التَّ

ْردًا : ى فمَ ْبقمَ ْن يمَ
مَ
ا�ِص ُيِحّب اأ ْع�ُص النَّ بمَ  .3

) ْوجًا ) ُه   )    (   ج – زمَ ْحدمَ ِوّيًا    )    (  ب – ومَ اأ – قمَ  

ٌة : مَّ وائُد جمَ واناِت والّطيوِر فمَ يمَ ِللحمَ  .4

ٌة )    ( (  ج – ُمِهمَّ ِليلمٌَة    ) ٌة   )    (   ب – قمَ ِثريمَ اأ – كمَ  

ًة  : اًة ُحرَّ يمَ عي�صمَ حمَ ْن يمَ
مَ
ُل اأ �سِّ ا�ِص ُيفمَ ْع�ُص النَّ بمَ  .5

ًة )    ( اِخنمَ (   ج – �سمَ ًة   ) دمَ يِّ ْهلمًَة   )    (   ب – ُمقمَ اأ – �سمَ  

ارِة  : راِت ال�سَّ �سمَ نمَ احْلمَ ِثرٍي ممَ لمَى كمَ ْق�سي عمَ ُيُور تمَ الطُّ  .6

) ِة ) اِفعمَ ِليلمَِة   )    (   ج – النَّ ِثريِة  )    (    ب – اْلقمَ اأ – اْلكمَ  

اِتها : همَ مَّ
ُ
تمَ ِري�ِص اأ ْ فءمَ حتمَ ُد الدِّ ُيوِر جتمَ اُر الطُّ غمَ �سِ  .7

)    ( اءمَ ةمَ )    (     ج – اْلِغذمَ ةمَ امْلمَْقُبولمَ ارمَ رمَ (    ب – احْلمَ دةمَ  ) ومَ ْلرُبُ اأ – امَ  

رياِن : لمَى الطَّ ًة عمَ يوِر ُقْدرمَ �صمَ الطُّ عمَ  بمَ
ُ
ى اهلل ْعطمَ

مَ
اأ  .8

ادمَ )    ( فمَ
مَ
(    ج – اأ عمَ  ) نمَ ى )    (     ب – ممَ ْهدمَ

مَ
اأ – اأ  
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 هاِت ُمْفرَداِت اْلَكلماِت اآلِتَية :
امَْلُْفرداتاجَْلُُموعامَْلُْفرَداتاجَْلُُموع

بقية5/ بََقايَاحجم1/ أَْحَجاٌم

مجداف6/ َمَجادِيُفشكل2/ أَْشَكاٌل

مخلوق7/ َمْخلُوَقاٌتلون3/ أَلَْواُن

موسم8/ َمَواِسُمطبع4/ ِطَباُع

ْدرِيُب )261(:  التَّ

ْدرِيُب )262(:  التَّ

ِمَن  امْلناِسَبِة  ِباْلَكِلَمِة  َيِلي  ِفيَما  اْلَفَراَغ  اِْمأل 
الكِلماِت اآلِتَيِة :

ْحُرثمَ –  ى – يمَ ْرعمَ ُع – تمَ ْدفمَ ِميمَ – تمَ ْ ِة – حتمَ ٌة- اْلِبيئمَ نمَ يَّمَ ) ُمعمَ

اداٌت (  – عمَ
مَ
اأ يَّ همَ

اِتها . يمَ ِل ِمْن حمَ وَّ
مَ
 الأ

ِ
ْوم ْكِل ُمْنُذ اْليمَ

مَ
رْيِ ِلالأ غارمَ الطُّ  �سِ

ُ
هياأ اهلل  .1

اِء . اِة واْلِغذمَ يمَ ٌة يِف احْلمَ ِلفمَ تمَ ُيوِر عادات خُمْ اِت والطُّ وانمَ يمَ ِلْلحمَ  .2

املُزاِرُع  يحرث  ْن 
مَ
اأ ْعدمَ  بمَ راِت  �سمَ احْلمَ ِمنمَ  ْر�صمَ 

مَ
الأ ُيور  الطُّ ُف  ظِّ ُتنمَ  .3

ْر�صمَ .
مَ
الأ

ا . همَ رْيِ ارمَ غمَ غمَ ا و�سِ همَ ارمَ غمَ ُيور ترعى �سِ ْع�ُص الطُّ بمَ  .4

حمَ . �ْسبمَ ُيوِر امْلاءمَ ِباأْرُجِلها ِلتمَ تدفع الطُّ  .5

ا  همَ ْف�سمَ نمَ ِلتحمي  ِة  اِفئمَ الدَّ امْلمَناِطِق  اإِىلمَ  ُيوُر  الطُّ اِجُر  ُتهمَ  .6

ِد . ْ ها ِمنمَ اْلربمَ ارمَ غمَ و�سِ

ا  همَ رْيِ اِنها وطمَ ومَ يمَ حمَ ا ومَ اِنهمَ ْن�سمَ لمَى البيئة ِباإِ ْن ُنحاِفظمَ عمَ
مَ
ِجُب اأ يمَ  .7

اِتها. بمَ اِئها ونمَ ممَ ومَ

ْوٍع ِمنمَ الّطرِي  ْل ِلُكلِّ نمَ اٍن واحد ؛ بمَ كمَ ُيوُر يِف  ممَ ِعي�ُص الطُّ ل تمَ  .8

ها . ِعي�ُص ِفيمَ اِكُن معينة يمَ ممَ
مَ
اأ
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َمَل َكَما ِفي امِلَثاِل :   َأْكِمِل اْلُ
امْلَِثاُل :

اُم( ممَ ِوّز - امَحْلمَ
مَ
ُيور – الأ )الطُّ

اُم . ممَ ِوزُّ واحْلمَ
مَ
ُيوِر الأ ِذِه الطُّ نْيِ همَ ِمْن بمَ

ِمُر ( ُد – النَّ �سمَ
مَ
اِت – الأ وانمَ يمَ ) امَحْلمَ

1 – من بني هذه احليوانات الأ�سد والنمر.

ُة ( يَّ رِّ ُر – امَحْلُ �سْ ْلقمَ اِرِع – امَ ومَ  ) ال�سَّ

2 – من بني هذه ال�سوارع الق�سر واحلرية.

راِكيِب: ْدرَِيباُت التَّ َثاِلَثًا : تَّ

ْدرِيُب )263(: التَّ

اُت ( ْلُفرمَ يُل – امَ اِر – النِّ ْنهمَ
مَ
 ) الأ

3 – من بني هذه الأنهار النيل والفرات.

ُة ( مَ ْطربمَ ْرُطوُم – عمَ مْلُُدِن – امَخْلُ  ) امَ

4 – من بني هذه املدن اخلرطوم وعطربة.

ْبيمَ�ُص (
مَ
ْلأ ُق – امَ ْزرمَ

مَ
ْلأ ْلواِن – امَ

مَ
ْلأ  ) امَ

5 – من بني هذه الألوان الأزرق والأبي�ص.

اِرّي ( ِحيُح اْلُبخمَ ِثرِي – �سمَ ْف�ِسرُي اْبِن كمَ ْلُكُتُب – تمَ ) امَ

6 – من بني هذه الكتب تف�سري بن كثري و�سحيح البخاري.

ة ( ْجرمَ
ُ
ُة الأ ارمَ يَّ اِت – امَحْلاِفلمَُة – �سمَ ارمَ يَّ    ) ال�سَّ

7– من بني هذه ال�سيارات احلافلة و�سيارة الأجرة.

اُم ( ممَ ِوزُّ – امَحْلمَ
مَ
 ) الّطُيوِر – الأ

8 – من بني هذه الطيور الأوز واحلمام.
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َمَل اآلِتَيَة َكَما ِفي امْلِثاِلِي: َأَكْمِل اْلُ
املثال )اأ( :

ِعي�ُص ( ُه / يمَ لفمَ
ْ
اأ ) الّطُيور / نمَ

ا نمَ عمَ ِي�ُص ممَ عمَ ُفُه ويمَ لمَ
ْ
اأ ا نمَ ُيوِر ممَ ِمنمَ الطُّ

املثال )ب( :

�ْسُكُن ( ُيوف / ُنِحبُُّه / يمَ ) ال�سُّ

ا نمَ عمَ �ْسُكُنونمَ ممَ يمَ ُهْم ومَ ْن ُنِحبَّ ُيوِف ممَ ِمنمَ ال�سُّ

اِكُر ( ُمُه / ُيذمَ ِ ْحرتمَ ب / نمَ الَّ  ) الطُّ

1 – من الطالب من نحرتمهم ويذاكرون معنا.

اِفُر ( ُمه / ُي�سمَ ِ ْحرتمَ الء / نمَ ممَ  ) الزُّ

2 – من الزمالء من نحرتمهم وي�سافرون معنا.

ْدرِيُب )264(: التَّ

ُكُل (
ْ
اأ ْدُعُوه / يمَ ان / نمَ ريمَ  ) امَجْلِ

3 – من اجلريان من ندعوهم وياأكلون معنا.

ُلُح ( ُمها / تمَ�سْ ْفهمَ ُرو�ص / نمَ  ) الدُّ

4 – من الدرو�ص ما نفهمها وت�سلح معنا.

ى ( ْبقمَ ُزُورُهم / نمَ اء / نمَ ِدقمَ �سْ
مَ
 ) الأ

5 – من الأ�سدقاء من نزورهم ونبقى معهم.

ُب ( ْركمَ ْقِبُلُهم / يمَ �ْستمَ اِفِرينمَ / نمَ مْلُ�سمَ  ) امَ

6- من امل�سافرين من ن�ستقبلهم ويركبون معنا.

ْعِجُب ( يِها / تمَ ِ �ْسرتمَ مْلمَالِب�ص / نمَ  ) امَ

7- من املالب�ص ما ن�سرتيها وتعجبنا.

�ْسُكُن ( ُيوف / ُنِحبُّهم / يمَ  ) ال�سَّ

8- من ال�سيوف من نحبهم وي�سكنون معنا.

مالحظة: )لحظ ما ومن وتنبيه الطالب عليهما(.
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َمَل اآلَتيِة َكَما ِفي امْلَِثاِل :  َأْكِمِل اْلُ
ْنفُر ( لمَُف / يمَ

ْ
اأ ُيور / نمَ املثاُل :   ) الطَّ

ْنفُر ِمّنا . يمَ ُفُه ومَ لمَ
ْ
اأ ال نمَ ُيوِر ممَ ِمنمَ الطُّ

ْبُعُد ( ْعِرُف / يمَ ا�ص / نمَ ) النَّ

ْن ل نعرفهم ويبعدون عنا. 1 – من النا�ص ممَ

ِعُد ( ْبتمَ ى / يمَ رمَ ب / نمَ الَّ  ) الطُّ

2 – من الطالب من ل نراهم ويبتعدون عنا.

ى (
مَ
ْناأ اِهُد / يمَ الء / ُن�سمَ ممَ  ) الزُّ

ا. 3 – من الزمالء من ل ن�ساهدهم ويناأون عنَّ

ْدرِيُب )265(: التَّ

�ْسُكُت ( يِّى / يمَ الِء / ُنحمَ ممَ  ) الزُّ

4 – من الزمالء من ل نحييهم  ويغفلون عنا.

ُمُت ( ُع / يمَ�سْ �ْسممَ ِة / نمَ  ) الإِْخومَ

5 – من الإخوة من ل ن�سمعهم وي�سمتون عنا.

) ِعُدونمَ ْبتمَ لُِّم / يمَ ى / ُنكمَ  ) امْلمَْر�سمَ

6 – من املر�سى من ل نكلمهم ويبتعدون عنا.

ْنفر ( لمَُف / يمَ
ْ
اأ ُيور / نمَ  ) الطُّ

ا. 7 – من الطيور ما ل ناألفها وتنفر ِمنَّ
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َمَل َكَما ِفي امْلَِثالْيِ : ِل اْلُ   َأِكَمْ
املثال )اأ( :

ِطرُي( ُيور – تمَ )الطُّ

ِطرُي ال تمَ ا ممَ ِطرُي وِمْنهمَ ا تمَ ُيوِر ممَ ِمنمَ الطُّ

املثال )ب(: 

) ةمَ احمَ بمَ ا�ص – ُيِجيُدونمَ ال�سمَ )النَّ  

ْن  ممَ وِمْنُهْم  ةمَ  احمَ بمَ ال�سِّ نمَ  ُيِجيُدومَ ْن  ممَ ا�ِص  النَّ ِمنمَ 

ل ُيِجيدونمَ .

اِجُر ( ُيور / ُيهمَ ) الطُّ   

1 – من الطيور ما تهاجر ومنها مال تهاجر.

ُكُل اللَّْحممَ (
ْ
اأ وانمَات / نمَ يمَ ) امَحْلمَ   

2 – من احليوانات ما ناأكل حلمها ومنها ما 

ل ناأكل.

ةمَ ( ْرِديَّ
ُ
ةمَ الأ لَّمونمَ اللُّغمَ كمَ تمَ ب / يمَ الَّ ) الطُّ   

العربية  اللغة  يتكلمون  من  الطالب  من   -3

ومنهم من ل يتكلمون.

اِئ�صمَ ( �سمَ ُكُل احْلمَ
ْ
اأ يُور / يمَ ) الطُّ   

4 – من الطيور ما تاأكل احل�سائ�ص ومنها ما 

ل تاأكل.

ْدرِيُب )266(: التَّ

ةمَ ( ِبيِّ رمَ لِّم اْلعمَ ) امَمْلداِر�ص / ُتعمَ   

5 – من املدار�ص ما تعلِّم العربية ومنها ما ل تعلم.

جِّ ( بُونمَ اإِىلمَ احْلمَ ْذهمَ مْلْ�سلُمون / يمَ ) امَ  

6 – من امل�سلمني من يذهبون اإىل احلج ومنهم من ل 

يذهبون.

اآنمَ ( ْظنمَ اْلُقرمَ ْحفمَ اء / يمَ �سمَ ) النِّ   

ل  من  ومنهم  القراآن  يحفظن  من  الن�ساء  من   –  7

يحفظن.

ةمَ ( احمَ بمَ ا�ص / ُيِجيُدونمَ ال�سِّ ) النَّ   

ل  من  ومنهم  ال�سباحة  يجيدون  من  النا�ص  من   –  8

يجيدون.
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ِإَلْيه  وامْلَُضاَف  امْلَُضاَف  اِْسَتْخِرج    
ا َيْأِتي : ِمَّ

اِجُر  ُتهمَ ُثمَّ  ْفرُخ  وتمَ ِبي�ُص  تمَ ُيور  الطُّ ْع�صمَ  بمَ

يِف  ومَ  . ى  ْخرمَ
ُ
اأ اِكنمَ  ممَ

مَ
اأ اإِىلمَ  ِةٍ  اقَّ �سمَ ِرْحلمٍَة  يِف 

ا . ْزِنهمَ ِثريًا ِمْن ومَ ْفِقُد كمَ ِريِق تمَ الطَّ

ِطرُي  تمَ ِتي  الَّ ُيوِر  الطُّ ُموعاٍت  جُمْ ْيتمَ 
مَ
اأ رمَ ْل  همَ

ِطرُي يِف  ٌة، وتمَ ا واِحدمَ ُتهمَ يادمَ لٍَّث قمَ ْكِل ُمثمَ يِف �سمَ

ًا  اتمَ ومَ �سْ
مَ
ِدُث اأ اِبْلنِي وحُتْ قمَ نْيِ ُمتمَ ِظممَ نِيْ ُمْنتمَ فَّ �سمَ

ذاتمَ اإِيقاٍع خا�صٍّ ؟

ة ارمَ ْلِعبمَ اُفامَ مْلُ�سمَ ْيِهامَ اُف اإِلمَ مْلُ�سمَ امَ

الطيوربع�ص1/ بع�ص الطيور

ها )ال�سمري(وزن2/ من وزنها

الطيورجمموعات3/ جمموعات الطيور

مثلث�سكل4/ �سكل مثلث

اإيقاعذات5/ ذات اإيقاع

ْحوِ: ْدرَِيباُت  النُّ َراِبَعًا :تَّ

ْدرِيُب )  267 (: التَّ

    

ُمَضاٌف  ِبَها  ُجْمَلٍة  ِفي  اآلِتَيَة  اْلَكِلماِت  اِْسَتْخِدِم   
وُمَضاٌف ِإَلْيِه :

اِحب + الِبْيت: زرت �ساحب البيت اأم�ص. رمَ + ال�سَّ امَ زمَ

ْدرِيُب )  268 (: التَّ
اِلب: هذا كتاب الطالب اليوغندي.  اْلِكتمَاب + الطَّ

ة: هل عاد �سائق ال�سيارة ؟ ارمَ يَّ ائق + ال�سَّ ْل +ال�سَّ همَ

اِر�ص + اْلِبْيت: اأين حار�ص البيت يا اأمي ؟ احْلمَ

ا: هذا قلمي اجلديد. نمَ
مَ
لمَم +اأ ا + اْلقمَ ذمَ همَ

ْرُطوم: و�سلنا مطار اخلرطوم. ار + اخْلُ ا + امْلمَطمَ ْلنمَ �سمَ ومَ

ِبيب: اأريد مقابلة الطبيب. اِبلةمَ + الطَّ ِريد + املُقمَ
ُ
اأ

نْتُم: وجدت ر�سالتكم.
مَ
ة + اأ المَ �سمَ ْدت + الرِّ جمَ ومَ



291

  

 



  

 

       
   

               

                                   
                    

                                
                                    
                                 

    

ِتي َبْعَدُه:  اِْقَرَأ النِّصَّ اآلِتي، ُثمَّ َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة الَّ
ِطيُع  �ْستمَ يمَ  ، ذكيٌّ ائٌر  طمَ ومَ  همَ ومَ ِة،  ِديدمَ اْلعمَ لْواِن 

مَ
الأ ذاِت  ِميلمَِة،  اجْلمَ ُيوِر  الطُّ ِمنمَ  اِء  غمَ بمَ اْلبمَ اِئُر  طمَ

ا . �ْسمُعهمَ ِتي يمَ ِة الَّ �ِسيطمَ ِل اْلبمَ ممَ لماِت واجْلُ ْع�ِص اْلكمَ ْرديدمَ بمَ تمَ

دمَ :  دَّ لمَْيُكْم، رمَ الُم عمَ ُه : ال�سَّ ا ِقيلمَ لمَ ِد اْلُبُيوِت، فاإِذمَ حمَ
مَ
ِل اأ ْدخمَ قُف ِعْندمَ ممَ غاءمَ تمَ بمَ ْدُت بمَ اهمَ ْد �سمَ قمَ ومَ

لُِّم، ُهومَ  ُي�سمَ لمَْيِه ومَ ْدُخُل عمَ ْن يمَ نَّ ُكلَّ ممَ اإِ لك فمَ ار( وِلذمَ اِحِبِه )جمَ ْعرُف ا�ْسممَ �سمَ يمَ لمَْيُكْم ، ومَ الم عمَ ال�سَّ

ا . ذمَ ِبيهًا ِبهمَ ْيئًا �سمَ ْو �سمَ
مَ
اُر( اأ هاًل جمَ

مَ
، )اأ

ِ
الم ْعِد ال�سَّ ُقول : بمَ لكمَ يمَ اِحبه(  وِلذمَ »جار«)�سمَ

ْدرَِيباُت اْلِقرَاَءة: َخاِمَسًا : تَّ

ْدرِيُب )269(: التَّ



292

  



  

  

 

   
          

       
              

        
                      

       
             

       
            

       
                      

        
             

        
                                                   

     
       

االأَ�ْسئَلُة:

اءمَ ؟ غمَ بمَ ا اْلبمَ نمَ ْف لمَ �سِ  .1

الببغاء طائر جميل ذو األوان متعددة.   

لمَ ؟ ْفعمَ ْن يمَ
مَ
غاُء اأ بمَ ِطيُع اْلبمَ �ْستمَ ا يمَ اذمَ ممَ  .2

ي�ستطيع الببغاء اأن يردد بع�ص الكلمات والعبارات واجلمل الب�سيطة.  

ُه ؟ تمَ ا ِق�سَّ ْدنمَ ْورمَ
مَ
اُء الَِّذي اأ غمَ بمَ ِعِي�ُص اْلبمَ انمَ يمَ ْينمَ كمَ

مَ
اأ  .3

كان الببغاء يعي�ص يف بيت.  

اِحِب امْلُْنِزِل ؟ ا ا�ْسُم �سمَ ممَ  .4

ا�سم �ساحب البيت )جار(.  

اُء ؟ غمَ بمَ ُر اْلبمَ كِّ ْل ُيفمَ همَ  .5

ل، ل يفكر الببغاء.  

ُمُه ؟ ْفهمَ المًا ل يمَ ُد كمَ دِّ ا ُي�ْسِبُه الإِن�ساُن الَِّذي ُيرمَ اذمَ ممَ  .6

ي�سبه الإن�سان املردد لكالم ل يفهمه الببغاء.   

غاُء ؟ بمَ ُكُل اْلبمَ
ْ
اأ ا يمَ اذمَ ْعِرُف ممَ تمَ

مَ
اأ  .7

نعم، ياأكل احلبوب والفواكه.  

ا . همَ ا ؟ ُاْذُكرمَ همَ ْع�سمَ ْعِرُف بمَ ْل تمَ ا ُيْطلمَُب ِمْنها همَ ُذ ممَ فِّ ِتي ُتنمَ ُيوِر الَّ واناِت والطُّ يمَ ِثرٌي ِمنمَ احْلمَ اكمَ كمَ ُهنمَ  .8

الكالب املدربة والدجاج والقطط اإذا دربت تنفذ ما يطلب منها دون اأن تنوع ا�ستجابتها.  
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ِبَوْضِع  املناسبة  َمَل  َواْلُ اْلِعَباَراِت  اِْخَتْر   
اْلَعالَمَة )√(:

ُد  ِ جتمَ ُيوِر  الطُّ عن  احلديثمَ  ردتمَ 
مَ
اأ ا  اإِذمَ  /1

ُيوِر:  وياًل من الطُّ كمَ �سّفًا طمَ اممَ اأممَ

ْنواِعها )√(           
مَ
واأ ا  اِدهمَ ْعدمَ

مَ
اأ ةمَ  رْثمَ كمَ ا  ِبهذمَ نريُد  اأ. 

ا )   ( اِدهمَ ْعدمَ
مَ
ا ِقْلةمَ اأ ب. ُنريُد ِبهذمَ

يِتها )   ( همِّ
مَ
ممَ اأ دمَ ا عمَ ذمَ ج. ُنِريُد ِبهمَ

ِة  ب�سمَ قمَ ْجُمها عن  حمَ يزيُد  ُهناكمَ طيُوٌر ل   /2

ِد: اليمَ

ُة اجِل�ْسِم )   ( ْخممَ اأ. فِهيمَ �سمَ

رِة )   (  ومَ لُة ال�سُّ ِميمَ ِهيمَ جمَ ب. فمَ

ِجِم )√( ْ غريُة احلمَ ِهيمَ �سمَ ج. فمَ

اِك  �ْسممَ
مَ
الأ لمَى  عمَ ِعي�ُص  تمَ ُيوِر  الطُّ ْع�ُص  بمَ  /3

ْحِر، وهي: اِت اْلبمَ اتمَ بمَ ونمَ

ُة )√( ُيورمَ امِلاِئيَّ اأ. الطُّ

ُة )   ( يَّ ب. الطيوُر المَربِّ

ُة )   ( ِن�سمَ
ْ
اأ ُيوُر املُ�ْستمَ ج. الطُّ

ْدرِيُب )270(: التَّ

اُثِر: فِء والتَّكمَ  والدِّ
ِ
عام لبًا ِللطَّ لمٍَد طمَ لمٍَد اإِىلمَ بمَ ُيورمَ ِمْن بمَ 4/ ُتهاِجُر الطُّ

ةمَ )√( ُيورمَ املهاِجرمَ ا الطُّ يهمَ مِّ ُن�سمَ اأ. ومَ

ةمَ )   ( يورمَ املُِقيممَ يها الطُّ ن�سمِّ ب. ومَ

بريةمَ )   ( ُيورمَ الكمَ يها الطُّ ج. ون�سمِّ

اِرها: غمَ لمَى �سِ ةمَ عمَ ظمَ يوِر املحافمَ ْع�ِص الطُّ ْنثمَى ِمْن بمَ
ُ
رمَ والأ كمَ ُل الذَّ ادمَ بمَ تمَ 5/ يمَ

اِر )   ( غمَ ة ال�سِّ ْرِبيمَ مِّ يِف تمَ
ُ
لمَى الأ ِمُد عمَ ْعتمَ ِتي تمَ اأ. وِهيمَ الَّ

اِر )√( غمَ ِة ال�سِّ ْرِبيمَ لمَى تمَ نُة عمَ يوُر املُتمَعاومَ ب. وِهيمَ الطُّ

اِرها )   ( غمَ ْهتمَمُّ ِب�سِ يوُر الَِّتي ل تمَ ج. وِهيمَ الطُّ
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 اِْسَتْخِدِم امْلَْفرداِت اآلِتية ِفي ُجَمٍل ُمِفَيدٍة:
ِميلمَة : الببغاء من الطيور اجلميلة. امَجْلمَ  .1

ِديد: قابلت العديد من النا�ص منذ دخلت اإىل مكتبي �سباح اليوم. ْلعمَ امَ  .2

رِبُ : يعترب الطائر من املخلوقات التي ينبغي املحافظة عليها. ْعتمَ يمَ  .3

د : هذا �سيد مطاع يف قومه. يِّ �سمَ  .4

ل : عليك مبعرفة املدخل واملخرج لي�سهل اأمرك. ْدخمَ ممَ  .5

ّددمَ : ردد الطالب ما طلب منه معلمه. رمَ  .6

ِبيٌه : هذا العمل �سبيه بالعمل الذي قمت به اأم�ص. �سمَ  .7

ُة : هذه من الأعمال الب�سيطة التي ي�سهل القيام بها. �ِسيطمَ اْلبمَ  .8

ْدرِيُب )271(: التَّ
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ُروِف اآلتَيَة وال ِحْظ  اِْقَرْأ َمْجُموعاِت اْلُ   
َصاُل  االتِّ َحْيُث  مْن  َحْرٍف  ُكلِّ  َمْوِضَع 
أعد  ثم  اأَلُخْرَى  ُروِف  اْلُ َمَع  واالْنِفَصاُل 

كتاَبُتها :
 
مَ
الأ لمَ – ممَ

مَ
اأ ا – �سمَ نمَ

مَ
اأ/     اأ

دَّ  د – ممَ دَّ لمَ – عمَ خمَ د – دمَ

بمَ – ُمْنُذ  ذَّ بمَ – همَ همَ ذ – ذمَ

ٌب – ِحرْبٌ  رمَ ُجٌل – عمَ ر – رمَ

اٌز  تمَ لمَ – مُمْ زمَ اٌت – نمَ ْهرمَ ز – زمَ

ْلٌو  ْوِعٌد – دمَ دمَ – ممَ جمَ و – ومَ

ْدرَِيباُت الِكتابة: َساِدَسًا : تَّ

ْدرِيُب )272(: التَّ

ِحة ِبه ُروِف امْلَُوضَّ ْدَوَل اآلتي ِباْلُ اِمأَل اْلَ
َنًا َحاَلَة َفْصِلها َأْو َوْصِلَها : ُِمَبيَّ

ُهاحلرُف ْعدمَ ا بمَ ُل مِبمَ تَّ�سِ ْبلمَهمَيمَ ا قمَ تَّ�سُل مِبمَ يمَ

√اأ
√ذ
√ر
√ز
√و

√√هـ
√√م

√√�ص
√√ع
√√ل

ْدرِيُب )273(:  التَّ
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ِمْنَها  وَن  ِلُتكِّ اآلِتَيِة  َمِل  اْلُ َتْرِتيَب  َأِعْد   
ًة:  ِقصَّ

اِح. نمَ رمَ اجلمَ ْك�ُسومَ اِئُر ممَ انمَ الطَّ كمَ

ُيور. ٌة ِمن الطُّ موعمَ ْ ّمُه ومَجممَ
ُ
ْت اأ اءمَ ليٍل جمَ ْعدمَ قمَ بمَ

ْر�ِص.
مَ
لمَى الأ طمَ عمَ قمَ ُكلمَُه �سمَ

ْ
اأ ْن يمَ

مَ
رادمَ اأ

مَ
َّا اأ ملمَ ومَ

ه. مَّ
ُ
عودمَ اأ تَّى تمَ يُح حمَ ِ �ْسرتمَ رْتُكُوهمَ يمَ نمَ يمَ

مَ
لمَبمَ ِمْنُهْم اأ طمَ

ُبونمَ  ْلعمَ يمَ ُه  اءمَ ْبنمَ
مَ
اأ دمَ  جمَ ومَ ومَ مِلِه  عمَ ُجُل من  الرَّ ادمَ  عمَ

ِغرٍي. ائٍر �سمَ ِبطمَ

قر. اِئُر ِمْن ال�سَّ عمَ الطَّ قمَ ْد ومَ قمَ اُء لمَ ْبنمَ
مَ
المَ الأ قمَ

اِئرمَ امِل�ْسِكنيمَ ؟ ا الطَّ ذمَ ْدُتْ همَ جمَ ْينمَ ومَ
مَ
ُه: اأ المَ لمَ قمَ

. ِهِ ُر ِمن ُع�سِّ ِقْ ْن يختطفه ال�سَّ
مَ
لمَ اأ اومَ الَِّذي حمَ

ِغرُي ِمن امْلمَُوِت. اِئٌر ال�سَّ ا الطَّ جمَ نمَ فمَ

ًا. ِعيدمَ ْحِمُلوه بمَ ْن يمَ
مَ
اُعوا اأ تمَطمَ وا�ْسمَ

ْدرِيُب )274(: التَّ

التتيب:

عاد الرجل من عمله ووجد اأبناءه يلعبون بطائر �سغري.

كان الطائر مك�سور اجلناح.

قال لهم: اأين وجدت هذا الطائر امل�سكني ؟

قال الأبناء لقد وقع الطائر من فوق ال�سجرة.

ِه. اختطفه ال�سقر من ُع�سِّ

وملا اأراد اأن ياأكله �سقط على الأر�ص.

وا�ستطاعوا اأن يحملوه بعيدًا.

طلب منهم الأب اأن يرتكوه ي�سرتيح حتى تعود اأمه.

فنجا الطائر ال�سغري من املوت.
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ي :   َداَر ِحَوار َبْيَ َطائٍر َبْحريِّ وآَخَر برِّ
ِديقي.  �سمَ يا  عيٌد  �سمَ ْنتمَ 

مَ
اأ  : البحِريُّ الطائُر 

اتك  يمَ حمَ المَ  ومَ طمَ ِعي�ُص  تمَ  ، نكَّ
مَ
لأ  : يُّ ِّ اْلربمَ ائُر  الطَّ

اِت . اِر وامْلمَِحيطمَ ْنهاِر واْلِبحمَ
مَ
اِنِب الأ ِبجمَ

اأمتتع  اأنني  هلل  ْمُد  امَحْلمَ  : ْحرّي  اْلبمَ ائُر  الطَّ

ومائها  واملحيطات  والبحار  الأنهار  بهواء 

وطعامها.

لُة  ُم�ْسكمَ كمَ  ْندمَ عمَ ْت  ْي�سمَ لمَ ًا  ْبعمَ طمَ  : الربي  ائُر  الطَّ

ٌة بالأ�سماك؟! ِليئمَ اُر ممَ ْنهمَ
مَ
اُر واْلأ حمَ ، اْلبمَ

ٍ
ام عمَ طمَ

ِقلَِّة  ِمْن  اُف  نمَخمَ ل  ْحُن  نمَ  : ْحِرّي  اْلبمَ ائُر  الطَّ

ا  نمَ ْقُتلونمَ يمَ الَِّذينمَ  يف  ِهيمَ  ا  ُم�ْسِكلمَتنمَ اإِنَّ  اِء  اْلِغذمَ

ْقُتُلونمَ �سغارنا. يمَ ومَ

ْن  عمَ بِعيٌد  اإِنَّكمَ   
مَ
اهلل ُد  اأْحممَ  : الربيُّ ائُر  الطَّ

النا�ص وامل�سكالت التي ي�سببونها.

ى  رمَ نمَ ا�ِص ومَ عمَ النَّ ِعي�ُص ممَ ْحُن نمَ ْحرّي: نمَ ائُر اْلبمَ الطَّ

ا يعملون هداهم اهلل. ممَ

ا  ِمْثلنمَ ُدونمَ  ِ جتمَ ْنُتْم 
مَ
اأ ْن  اإِذمَ  : الربيُّ ائُر  الطَّ

عمَ النا�ص. ُم�ْسِكالٍت ممَ

ُهومَ  ُل  وَّ
مَ
الأ ُدوُّنا  عمَ ْم،  عمَ نمَ  : البحريُّ  ائُر  الطَّ

والكبار  ال�سغار  بني  مييز  ل  الَِّذي  الإِْن�ساُن 

واملري�ص  وال�سليم.

 َساِبَعاً: َتْدرَِيباُت الَكالَم :

ْدرِيُب )275 (: التَّ

ًة : ِلممَ اِننيمَ كمَ ممَ ْن ثمَ قلُّ عمَ ال يمَ وؤاِل يِف ممَ ا ال�سُّ ذمَ ْن همَ يبمَ عمَ ْن جُتِ
مَ
اِوْل اأ حمَ

م�ستعينًا  ا.  ِتهمَ �ْسرمَ
ُ
واأ ياِتها  ِبحمَ ا  همَ اممَ واْهِتممَ يوِر  الطُّ اطمَ  �سمَ نمَ ْف  �سِ

باحلوار ال�سابق )التدريب 275(

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

--------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

--------------------------------------

ْدرِيُب )276(: التَّ
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ِن  عمَ ِجْب 
مَ
اأ ُثمُّ  دًا  يِّ جمَ النَّ�صِ  اإِىلمَ  ِمْع  ِا�ْستمَ  

ُه: ْعدمَ ِتي بمَ �سئلمَِة الِّ
مَ
الأ

طائر البطريق

العي�ص  ي�ستطيع  ل  طائر  البطريق  طائر 

بعيدًا عن البحر، طعامه يف البحر وحياته 

وهو  الباردة  املناطق  يف  البحر  بجانب 

رجليه  على  ومي�سي  الطريان  ي�ستطيع  ل 

املجدافيتني يبي�ص ويفرخ بجانب البحر، 

املاء  يف  ويغو�ص  ماهر،  �سباح  اأي�سًا  وهو 

اأي�سًا  وهو  املاء،  تعي�ص يف  �سمكة  اأي  مثل 

الأ�سماك  حلوم  على  يعي�ص  ماهر  �سياد 

والأحياء البحرية .

فهو  اخلا�سة  مب�سيته  البطريق  ويتميز 

ويتحول  الأمام  اإىل  اليمنى  رجله  يحرك 

اإىل اجلهة اليمنى ثم يحرك  بكل ج�سمه 

اإىل  ج�سمه  بكل  فيتحول  الي�سرى  رجله 

اجلهة الي�سرى .

الأ�سود  لونان  لها  البطريق  طيور  وجميع 

اجلهة  من  الأبي�ص  واللون  اخللف  من 

الأمامية.

َثاِمَنًا : 
ْسُموِع: ْدرَِيباُت َفْهِم امْلَ تَّ

ْدرِيُب )277(:  التَّ

االأ�سئلة: 

ُه ؟ ِمْعتمَ ِذي �سمَ وِع الِّ ا ُعْنواُن امْلْْو�سُ ممَ  .1

عنوان املو�سوع طائر البطريق.  

انمَ ؟ ريمَ ْطِريُق الطَّ ِطيُع البمَ �ْستمَ ْل يمَ همَ  .2

     ل، ل ي�ستطيع البطريق الطريان. 

اِئِه ؟ ْطِريُق يِف ِغذمَ ِمُد البمَ ْعتمَ الممَ يمَ عمَ  .3

يعتمد البطريق يف غذائه على الأحياء البحرية.  

اِنِب امْلاِء ؟ ْطِريِق ِبجمَ اةمَ البمَ يمَ ْف حمَ �سِ  .4

املاء بيت البطريق ي�سطاد فيه وي�سبح فيه وي�سكن، ويبي�ص ويفرخ بجانبه.  

�ِسي البْطِريُق ؟ ْ ْيفمَ ميمَ كمَ  .5

مي�سي م�سية خا�سة؛ مييل على اأحد جانبيه مع حركة كل رجل   

من رجليه فيتقدم اإىل الأمام. 

( ؟ نْيِ تمَ اِفيَّ ْجلمَنْيِ امْلِْجدمَ وُد ِبـ )الرِّ ا امْلْْق�سُ ممَ  .6

ي�ستعمله  الذي  املجداف  ت�سبهان  الرجلني  اأن  بهما  املق�سود   

الإن�سان راكب القارب لدفع املاء اإىل اخللف.

ْطِريِق ؟ ْوُن ِطائِر البمَ ا لمَ ممَ  .7

لون طائر البطريق اأبي�ص من الأمام واأ�سود من اخللف.   

ْطِريِق ؟ ْيتمَ طائرمَ البمَ
مَ
اأ ْل رمَ همَ  .8

نعم راأيت طائر البطريق.  
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اثَلٍة : َمِل اآلِتَيِة ِبُجَمٍل ُمَ ْر َعِن اْلُ  َعبِّ
ِن امْلاِء . ًا عمَ ِعيدمَ ْي�صمَ بمَ ْطِريُق اْلعمَ ِطيُع البمَ �ْستمَ ل يمَ

البطريق يعتمد يف حياته على املاء.

ِة . كمَ ممَ ْطريُق يِف امْلاِء ِمْثلمَ ال�سَّ ُغو�ُص اْلبمَ يمَ

2. البطريق غوا�ص ماهر.

اِنِب امْلمَاِء . ْطِريِق وُيْفِرُخ ِبجمَ ِبي�ُص اْلبمَ     يمَ

الأنهار  �سفاف  على  البطريق  يعي�ص   .3

و�سواطئ البحار.

ِة . اِردمَ ْطِريُق يِف امْلناِطِق اْلبمَ عِي�ُص اْلبمَ      يمَ

ْدرِيُب )278(: التَّ

4. ل ي�ستطيع البطريق حتمل احلرارة.

ِة . ا�سَّ ِته اخْلمَ �ْسيمَ ْطِريُق مِبِ ُز البمَ يَّ ممَ تمَ يمَ

5. للبطريق طريقة مميزة يف ال�سري.

اِر واليمني عند امل�سي . ْطِريُق ِبُكلِّ ِج�ْسِمه اإِىلمَ اْلي�سمَ ُل اْلبمَ وَّ تمَحمَ    يمَ

6. مييل البطريق اإىل �سقه الأي�سر والأمين عند امل�سي.

ٌة . اِبهمَ �سمَ ْطِريِق ُمتمَ     ُكلُّ ُطُيوِر البمَ

7. ي�سعب التمييز بني طيور البطريق. 

ِطرُي . ُيوِر الَِّتي ل تمَ ْطِريِق ِمنمَ الطُّ     طاِئُر اْلبمَ

8. طائر البطريق طائر مي�سي وي�سبح فقط.
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ُيَناِسُب  ا  ِبَ َيْأِتي  ِفَيما  اْلَفَراَغ  اِْمأل   
ِمَن اْلَكِلَماِت َأِو اْلِعَباَراِت: 

عيدًا عن  بمَ ِعي�ُص  يمَ الطيور ل  ِمن  ْوٌع  نمَ ا  ذمَ همَ  .1

اِه. امِليمَ

ماكن؛ 
مَ
الأ ِذِه  همَ ِبِ بُطُة  ُمرتمَ حياته  نَّ 

مَ
لأ  .2

ه ِبها. ارمَ غمَ بِّى �سِ ُيرمَ ِبي�ُص ِفيها ومَ يمَ

ِة. اِردمَ اِكِن البمَ ممَ
مَ
ِعي�ُص اإل يِف الأ ومَ ل يمَ همَ ومَ  .3

. انمَ مَ ريمَ ُهومَ ل يحب الطَّ ُه طائر فمَ نَّ
مَ
عمَ اأ ممَ ومَ  .4

املياه  يِف  غو�ُص  ويمَ اِهٌر  ممَ �سباح  ُهومَ  ومَ  .5

 
ً
ي�سا

مَ
ُهومَ اأ ِلك فمَ اِنِب ذمَ يٍة، واإِىلمَ جمَ المَ ٍة عمَ ِب�ُسْرعمَ

اِهٌر. �سياد ممَ

ِمن  ي�سطاد  ا  ممَ لمَى  عمَ عي�ُص  يمَ ُهومَ  ومَ  .6

ة  ْحِريَّ البمَ اِت  انمَ ومَ يمَ واحلمَ اِك  �ْسممَ
مَ
الأ

ِة. ِغريمَ ال�سَّ

ٌة  ا�سَّ خمَ م�سية  ْطِريِق  البمَ اِئرمَ  طمَ ُز  يِّ مُيمَ  .7

ُعُوبٍة. ُك ُدونمَ �سُ رُّ ِكُنه التَّحمَ ْيُث مُيْ حمَ

�سكل  يِف  اِئر  الطَّ ا  ذمَ همَ ز  يتميِّ ِبمَ  ْعِرُف  تمَ ْل  همَ  .8

ِرْجلمَْيِه ؟ 

ْدرِيُب )279(: التَّ

دٍة: ٍل ُمِفيمَ ةمَ يِف ُجممَ اِت الآتيمَ دمَ  امْلُْفرمَ
ِ
ْخِدم  ِا�ْستمَ

اِئر: هذا طائر نادر. طمَ  .1

اة : حياة الطري مرتبطة بالغابات والأنهار والبحار. يمَ حمَ  .2

اِطق: هناك طيور خمتلفة يف كل منطقة من املناطق يف العامل. مَنمَ املمَ  .3

خ: يفرخ الطري بعد اأن يبي�ص. رِّ ُيفمَ  .4

خ. ِبي�ص: يبي�ص الطري ثم ينام على بي�سه مدة من الزمن قبل اأن يفرِّ يمَ  .5

اِهر: بع�ص الطيور ميكن اعتباره �سباحًا ماهرًا. ممَ  .6

ك: يحرك الطائر جناحيه بخفة اأثناء الطريان. رِّ ُيحمَ  .7

يتجول: يتجول الرجل يف ال�سارع بحثًا عن �سكن منا�سب.  .8

ْدرِيُب )280(:  التَّ
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اِلَيِة  أ/ َأِجْب َعِن األْسئَلِة التَّ
َشَفاَهًة َوِكتاَبًة :

لمَِدُكْم ؟ ِة يِف بمَ دمَ يوِر امْلمَْوُجومَ ْنواُع الطُّ
مَ
ا اأ ممَ  .1

يف بلدنا طيور عديدة خمتلفة.   

ا ؟ اِكِننمَ �سمَ يوِر يِف ممَ ِة الطُّ ِبيمَ ْ ُم ِبرتمَ ْهتمَ ا نمَ مِلمَاذمَ  .3

ونتمتع  وبي�سها،  حلومها  من  لن�ستفيد   

بجمالها.

ْقِومُي : َتاِسَعاً: التَّ

ب/ اِْسَتْخِدِم اْلِكلَماِت َواْلَعَباَراِت اآلتيِة ِفي ُجَمٍل َتاَمٍة :
لفمَ .

ْ
اأ اأ – نمَ يَّ ْوِفري – همَ اِجن – تمَ ومَ ام – تربيُة الدَّ ْحجمَ

مَ
ة – اأ ايمَ وِفري احِلممَ افية – تمَ دمَ �سابِع جِمْ

مَ
ْوج – اأ زمَ

اجلملةالكلمة

في حديقتنا زوج من الوز.زوج

للبط أصابع مجدافية تساعده على السباحة.  أصابع مجدافية

البد من توفير احلماية للحيوان واإلنسان والنبات والطير. توفير احلماية

للطيور أشكال وأحجام وألوان مختلفة. أحجام

أعمل في مجال تربية الدواجن. تربية الدواجن

البد من توفير كل ضرورات العمل. توفير

هيأ املعهد دراسة جيدة للطالب. هيَّأ

هم قوم نألفهم ونحبهم.نألف
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ْكل  ًة ِبال�سَّ ُبوطمَ �سْ ةمَ ممَ يمَ  اْلِعباراِت الآتمَ
ِ
ْخِدم ج/  ِا�ْستمَ

ٍل : يِف ُجممَ

ِة : حيواناُت الغابِة متوح�سة. ابمَ واناُت اْلغمَ يمَ حمَ  .1

اِت : الفيل اأكرُب احليواناِت.   وانمَ يمَ ُ احْلمَ كربمَ
ْ
اأ  .2

ْحِر : ال�سباحة يف مياِه البحِر �سعبة. اُه اْلبمَ ِميمَ  .3

ْيِت : مدخُل البيِت مظلَّل بالأ�سجار. ُل اْلبمَ ْدخمَ ممَ  .4

يف  الطيور  بع�ص  راأيت   : واِن  يمَ احْلمَ ُة  ِديقمَ حمَ  .5

حديقة احليوان.

يوِر : اأقوم برتبية �سغاِر الطيوِر. اُر الطُّ غمَ �سِ  .6

من  اآلف  النهِر  �ساطئ  يف   : ْهِر  النَّ اِطُئ  �سمَ  .7

الطيور .

ِة : راأيُت �سديقي اأمام احلديقِة. ِديقمَ اممَ احْلمَ ممَ
مَ
اأ  .8

ِة : اِت الآِتيمَ ابمَ �ْسئلمًَة ِلالإجمَ
مَ
اِت اأ د/  همَ

ٌة . �سمَ واناٌت ُمتمَوحِّ يمَ نا حمَ ْينا يِف ِبالدمَ دمَ ْم، لمَ عمَ نمَ  .1

هل لديكم حيوانات متوح�سة يف بالدكم ؟   

ِة . ابمَ ةمَ يِف اْلغمَ �سمَ حِّ ومَ واناُت امْلُتمَ يمَ ِعي�ُص احْلمَ تمَ  .2

اأين تعي�ص احليوانات املتوح�سة ؟   

اٌت . وانمَ يمَ ا حمَ يْنا يِف ُبُيوِتنمَ دمَ ْي�صمَ لمَ لمَ  .3

هل لديكم يف بيوتكم حيوانات ؟   

اِئِر . ظمَ اِت يِف احْلمَ انمَ ومَ يمَ ي احْلمَ بِّ رمَ
ُ
اأ  .4

اأين ُنربي احليوانات ؟  

ِم اْلبمَطِّ وحلم بع�ص الطيور الأخرى. ْ حلمَ ِوّز ومَ
مَ
ِم الأ ْ حلمَ جاِج ومَ ِم الدَّ ْ ُيوِر، حلمَ ِم الطُّ ْ ُكُل ِمْن حلمَ

ْ
اأ نمَ  .5

ماذا ناأكل من حلم الطيور ؟   

ِمها . ْ ِنها وِجْلِدها وحلمَ بمَ ِفيُد ِمْن لمَ �ْستمَ نمَ  .6

م ن�ستفيد من البقرة ؟  

�ِص اإِلَّ نادرًا . رمَ ممَ الفمَ ْ ُكْل حلمَ
ْ
اأ ل. ل نمَ  .7

كُل حلم الفر�ص ؟
ْ
اأ هل نمَ  

ِرينمَ . ِبيُعها ِلاْلآخمَ
مَ
ًا اأ انمَ ْحيمَ

مَ
ًا اآُكُلها واأ انمَ ْحيمَ

مَ
اأ  .8

ماذا تفعل بالأ�سماك التي ت�سطادها ؟  
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